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SARI 
 

Emi Sugiyati. 2005. Perbedaan Hasil Produksi Perajin Meubel Kayu 
antara yang Memakai Alat Pelindung Telinga (Earplug) dengan yang tidak 
Memakai Pada Divisi Mesin (Processing) Di PT. Kota Jati Furindo Jepara. 
Skripsi. Ilmu Kesehatan Masysrakat. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas 
Negeri Semarang. 

Bahaya atau kecelakaan di tempat kerja banyak terjadi di perusahaan kayu 
± 11%. Proses produksinya menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerja 
seperti kebisingan, sehingga diperlukan alat pelindung diri misalnya alat 
pelindung telinga. Penggunaan alat perlindung telinga yang baik mampu 
meningkatkan hasil produksi pekerja. Permasalahan dalam penelitian ini ada 2 
yaitu : (1) apakah ada perbedaan yang signifikan pada hasil produksi perajin 
meubel kayu yang memakai APT dan yang tidak memakai, (2) manakah hTujuan 
penelitian ini untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan pada prestasi 
kerja (hasil produksi) perajin meubel kayu antara yang memakai alat pelindung 
telinga (earplug) dengan yang tidak memakai  pada divisi mesin (processing) di 
PT. Kota Jati Furindo Jepara. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua tenaga kerja yang ada di PT. 
Kota Jati Furindo Jepara yang berjumlah 934. Sampel dalam penelitian ini adalah 
pekerja yang bekerja di divisi Mesin (Processing) yang berjumlah 20 orang.. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Variabel yang 
diteliti ada dua yaitu hasil produksi sebagai variabel terikat sedangkan praktek 
penggunaan alat pelindung telinga (earplug) sebagai variabel bebas. Praktek 
penggunaan alat pelindung telinga (earplug) didapat dengan metode wawancara 
dan kuesioner serta observasi, sedangkan hasil produksi diukur dari jumlah kayu 
yang dihasilkan oleh pekerja setiap hari pada prestasi kerja (hasil produksi) 
perajin meubel kayu antara yang memakai alat pelindung telinga (earplug) dengan 
yang tidak memakai  

Dapat disimpulkan bahwa hasil produksi antara perajin yang 
menggunakan alat pelindung telinga (earplug) dengan yang tidak memakai 
terdapat perbedaan yang signifikan. Perajin yang menggunakan APT mempunyai 
hasil produksi yang lebih baik daripada perajin yang tidak memakai. Sehingga 
dapat disarankan : 1). Bagi perajin meubel kayu yang tidak memakai alat 
pelindung telinga (earplug) supaya dapat memakai alat pelindung telinga 
(earplug) yang disediakan oleh perusahaan agar hasil produksi lebih baik dan juga 
untuk menjaga kesehatan tubuh.2).Bagi pihak perusahaan agar menetapkan 
kebijakan tentang penggunaan alat pelindung selama 1 minggu. Analisis data 
dengan menggunakan rumus t-test, tapi sebelumnya dilakukan uji homogenitas 
data dengan uji F. Dari uji F diketahui bahwa datanya adalah homogen karena 
harga F hitung kurang dari F tabel (2,42<3,18). 

Dari hasil uji dapat diketahui t hitung = 6,582, dengan menggunakan taraf 
signifikansi 5% maka t tabel = 2,101 sehingga t signifikan karena t hitung lebih 
besar dari t tabel (6,582>2,101), hal ini berarti Ha diterima. Untuk kriteria 
pengujian : Jika varians homogen, t signifikan jika t > t (5%:n1+n2-2) dan jika 
variansnya tidak homogen t signifikan jika t > t(5%:n1-1). Jadi dari hasil uji tersebut 
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan diri, khususnya alat 
pelindung telinga dan masker serta dapat memberikan sanksi bagi pekerja yang 
melanggar. 3) Bagi peneliti lain agar dapat menganalisis lebih jauh tentang hasil 
produksi pada pekerja yang terpapar kebisingan terutama yang tidak memakai alat 
pelindung telinga pada perusahaan yang mempunyai intensitas kebisingan tinggi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Pada era globalisasi perindustrian di dunia terutama industri meubel kayu 

berkembang semakin pesat dan cepat. Di berbagai negara termasuk Indonesia, 

hampir setiap jenis industri ini menggunakan mesin-mesin yang mutlak penting 

bagi proses produksi. Proses didalam industri jelas memerlukan kegiatan tenaga 

kerja sebagai unsur dominan yang mengelola bahan baku atau material, mesin, 

peralatan dan proses lainnya yang dilakukan di tempat kerja guna menghasilkan 

suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Penggunaan teknologi dan peralatan canggih disamping memberi 

dampak positif, tidak jarang mengakibatkan pengaruh buruk terutama bila tidak 

dikelola dengan baik. Berbagai sumber bahaya di tempat kerja seperti faktor fisik, 

kimia, biologi, fisiologik, psikososial mesin, peralatan kerja dan perilaku serta 

kondisi manusia yang merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja. 

(A.M. Sugeng Budiono,1 981: 347). Suatu penelitian menerangkan bahwa bahaya  

tempat kerja banyak terjadi di industri kimia %5,2± , di industri kertas %4± ,dan 

hampir %11±  di perusahaan kayu (Cascio,Wayne F, 1981: 426). 

PT. Kota Jati Furindo Jepara merupakan perusahan swasta yang bergerak 

di industri meubel dan telah menggunakan teknologi dan peralatan canggih dalam 

proses produksinya. Pembuatan meubel ini melalui beberapa proses, diantaranya 

adalah proses penggergajian kayu. Proses penggergajian ini umumnya 

menimbulkan kebisingan karena banyak menggunakan mesin-mesin gergaji besar, 
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baik secara manual mapupun mekanik, sehingga dapat menyebabkan gangguan 

pendengaran, konsentrasi dan aktivitas.  

Proses produksi yang ada di PT. Kota Jati Furindo II Jepara meliputi Saw  

Mill, Klin Dry, Pembahanan, Processing (Divisi Mesin), Assembling, Sanding, 

dan Finishing. Kesemua tahapan proses produksi ini mempergunakan banyak 

mesin yang dapat menimbulkan suara bising. Yang terbising adalah tahapan 

processing (Divisi Mesin) karena paling banayak menggunakan mesin gergaji 

yaitu sekitar 48 buah.  

Dari survei awal yang telah dilakukan, kebisingan pada divisi mesin ini 

lebih dari 85 desibel (melebihi nilai ambang batas), sehingga diperlukan upaya 

perlindungan terhadap tenaga kerja agar tidak menderita kebisingan. Salah satu 

upaya yang telah ditempuh oleh PT. Kota Jati Furindo Jepara adalah dengan 

penyediaan dan penggunaan alat pelindung telinga dan masker bagi para pekerja. 

Namun pada kenyataannya banyak para pekerja yang tidak mau atau enggan 

untuk menggunakan alat tersebut.    

Badan kesehatan dunia (WHO) melaporkan tahun 1988 terdapat 8-12% 

penduduk dunia menderita dampak kebisingan dalam berbagai bentuk. 

(http://www.indomedia.com/intisari/index,htm). Kebisingan dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan karena dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi yang 

akan menyebabkan prestasi kerja juga akan terganggu (Suma’mur, 1989: 99). 

Kerusakan pendengaran akibat bising sesungguhnya telah dikenal sejak 

zaman pra sejarah, khususnya pada saat manusia menggunakan logam untuk 

berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Pada revolusi industri setelah 
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perang dunia kedua, semakin banyaknya penggunaan tenaga mesin disertai suara 

bising yang keras, menimbulkan malapetaka kepada para pekerja. Di Amerika 

Serikat terdapat sekitar 5-6 juta orang terancam menderita tuli akibat bising. Di 

negeri Belanda jumlahnya mencapai 200.000-300.000 orang, di Inggris sekitar 

0,2% di Kanada dan Swedia masing-masing sekitar 0,03% dari seluruh populasi.  

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang sangat penting 

peranannya dalam proses produksi perlu memperoleh perlindungan terhadap 

kemungkinan bahaya kebisingan di tempat kerja. Ketulian akibat bising 

merupakan cacat yang bersifat menetap (irreversibel), sehingga meskipun 

kelainan tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan kerja yang berhak 

memperoleh kompensasi, upaya terbaik adalah mencegah agar tidak terjadi 

kerusakan pendengaran. (Sugeng Budiono. A.M, 2003: 295) 

Salah satu upaya untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya kebisingan 

diantaranya adalah dengan menggunakan alat pelindung telinga (earplug) dan  

alat pelindung ini harus disediakan secara cuma-cuma oleh pihak perusahaan 

(Suma’mur, 1988: 35). Dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja & 

Transmigrsi No.01/MEN/1981 disebutkan bahwa “Tenaga kerja harus memakai 

alat pelindung diri untuk pencegahan penyakit akibat kerja”.  

Kesadaran akan manfaat penggunaan alat pelindung telinga (earplug) 

perlu ditanamkan pada setiap tenaga kerja. Peningkatan wawasan dan 

pengetahuan akan menyadarkan tentang pentingnya penggunaan alat pelindung 

telinga (earplug) secara efektif dan benar serta tercapai prestasi kerja sesuai 

dengan yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penggunaan 
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alat pelindung telinga (APT) adalah perasaan nyaman atau tidak nyaman saat 

menggunakan alat pelindung telinga (APT), usia, masa kerja dan lamanya di 

tempat kerja. Tingkat resiko kerja yang tinggi juga berkaitan dengan praktik 

penggunaan alat pelindung telinga (APT).   

Penggunaan alat pelindung telinga (APT) bagi tenaga kerja oleh 

perusahaan mampu meningkatkan produksi  dan prestasi kerja. Prestasi kerja 

setiap orang tidaklah sama walaupun mereka bekerja pada mesin-mesin dan 

tempat kerja yang sama. Perbedaan prestasi kerja ini disebabkan beberapa faktor 

diantaranya adalah bakat, intelegensi, bentuk badan, pendidikan, motivasi, 

kepribadian, pengetahuan mengenai pekerjaan dan lain-lain. Tenaga kerja yang 

mempunyai pengetahuan tentang manfaat penggunaan alat pelindung telinga 

(APT) atau praktek penggunaan APTnya baik, jelas akan lebih  baik dan akan 

lebih sedikit berbuat kesalahan dalam operasionalnya, sehingga dapat 

meningkatkan mutu kerja baik kuantitas maupun kualitas (Moh.As’ad,1989:1 - 9).  

Bertambahnya tenaga kerja yang menderita tuli akibat bising di tempat 

kerja, khususnya di tempat penggergajian kayu dikarenakan keengganan pekerja 

menggunakan alat pelindung telinga (ear plug). Hal ini mengakibatkan prestasi 

kerja kurang baik. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Perbedaan Hasil 

Produksi Perajin Meubel Kayu antara yang Memakai Alat Pelindung Telinga 

(Earplug) dengan yang Tidak Memakai  pada Bagian Processing (Divisi Mesin) 

Di PT. Kota Jati Furindo Jepara”. 
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1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang  timbul berdasarkan latar belakang tersebut diatas 

adalah : 

1) Apakah ada perbedaan yang signifikan pada prestasi kerja perajin meubel 

kayu antara yang memakai alat pelindung telinga (earplug) dengan yang tidak 

memakai pada divisi mesin (processing) di PT. Kota Jati Furindo Jepara? 

2) Manakah yang mempunyai prestasi kerja lebih baik antara yang memakai alat 

pelindung telinga (earplug)  dengan yang tidak memakai? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan prestasi kerja (hasil kerja) perajin meubel kayu 

antara yang memakai alat pelindung telinga (earplug) dengan yang tidak 

memakai. 

1.3.2 Tujuan khusus : 

1) Untuk mengetahui tingkat kebisingan di PT Kota Jati Furindo Jepara 

sehingga diperlukan penggunaan alat pelindung telinga (earplug) 

2) Untuk mengetahui proses produksi meubel kayu yang dapat menimbulkan 

kebisingan 
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1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan pengertian dalam penelitian ini, maka 

perlu diberi penegasan tentang beberapa istilah yang terdapat judul penelitian ini, 

istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut : 

1) Hasil Produksi  

Hasil Produksi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan (As’ad Moh, 1980 : 47). Dalam 

penelitian ini hasil produksi diukur dengan banyaknya kayu yang digergaji  

dalam satu hari. 

2) Alat pelindung telinga (earplug ) 

Alat Pelindung Telinga (earplug) adalah jenis pelindung telinga yang 

dipasang secara langsung kekanal atau saluran telinga,  dan terbuat dari karet, 

plastik, atau cotton (Dwi P Sasongko, 2000 : 77 ). Alat pelindung telinga yang 

digunakan adalah earplug pre - molded yang terbuat dari karet. 

3) Perajin Meubel Kayu  

Perajin meubel kayu adalah pekerja sektor informal yang menggunakan 

berbagai jenis kayu sebagai bahan baku/utama dalam proses produksinya serta 

menerapkan cara kerja yang bersifat tradisional (Depkes RI, 2002: 2). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi mahasiswa : Dapat menambah wawasan dan informasi tentang 

pentingnya penggunaan alat pelindung telinga (earplug) pada pekerja di PT. 

Kota Jati Furindo Jepara 
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2) Bagi Perusahaan : Untuk mengetahui prestasi kerja yang dihasilkan pekerja 

yang menggunakan alat pelindung telinga (earplug) dengan yang tidak 

menggunakan di PT. Kota Jati Furindo Jepara. 

3) Bagi tenaga kerja : Untuk mengetahui kerugian bila tidak menggunakan alat 

pelindung telinga (earplug) dan keuntungan bila memakai alat pelindung 

telinga (earplug).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Kebisingan 

2.1.1.1 Pengertian 

Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai 

konteks ruang dan waktu sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap 

kenyamanan dan kesehatan manusia. Kebisingan dihasilkan oleh bermacam-

macam proses industri. Kebisingan dalam jumlah yang terlalu besar, baik di 

dalam atau di luar lingkungan kerja, dapat meningkatkan stres kerja, mengganggu 

komunikasi dan konsentrasi serta yang paling penting adalah menyebabkan 

penurunan pendengaran dalam jumlah yang bermacam-macam (Mansdrof, S.Z, 

1993: 315). 

Frekuensi dinyatakan dalam jumlah getaran perdetik (Hertz,Hz), dan 

telinga manusia mampu mendengar frekwensi antara 16-20.000 Hz.. Pekerjaan-

pekerjaan yang menimbulkan kebisingan dengan intesitas tinggi umumnya di 

pabrik tekstil (weaving, spinning), pabrik yang menggunakan generator sebagai 

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

gurinda, pengamplasan bahan logam dan lain-lain. Intesitas kebisingan yang 

dianjurkan adalah 85 dBA untuk 8 jam kerja. Dasar hukum yang digunakan 
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adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-51/MEN/1999 tentang 

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja. 

Tabel 2.1 Nilai Ambang Batas Kebisingan 

Waktu Pemajanan per Hari Intesitas Kebisingan dalam dBA 

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 : A.M.Sugeng Budiono,2003:33) 

 

2.1.1.2 Pengukur Kebisingan 

Alat utama yang digunakan dalam pengukuran kebisingan adalah “Sound 

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

frekwensi antara 20-20.000Hz. Alat pengukur kebisingan yang lain adalah yang 

dilengkapi dengan Octave Band Analyzer dan Noise Dose Meter (A.M. Sugeng 

Budiono, 2003: 32).  

Maksud pengukuran kebisingan adalah : 

1) memperoleh data kebisingan di perusahaan atau di mana saja 
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2) mengurangi tingkat kebisingan tersebut sehingga tidak menimbulkan 

gangguan. 

Jika tujuan dari pengukuran kebisingan hanyalah untuk mengendalikan 

kegaduhan, seperti isolasi mesin atau pemilihan alat proteksi telinga, pengukuran 

tidak selengkap sebagaimana diperlukan dalam rangka lokalisasi sumber-sumber 

kebisingan secara tepat dari suatu mesin dengan maksud modifikasi perencanaan 

dan konstruksi suatu bentuk dengan kebisingan yang kurang. 

2.1.1.3 Klasifikasi kebisingan  

  Kebisingan dapat di klasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk dasar : 

1) Steady Noise 

Dinyatakan dalam nilai ambang tekanan suara (sound pressure levels) diukur 

dalam octave band dan perubahan-perubahan tidak melebihi beberapa dB per 

detik. Contohnya adalah suara gergaji berputar. 

2) Impulse Noise 

Mempunyai perubahan-perubahan dalam octave band yang melebihi beberapa 

dB per detik . contohnya adalah ketukan-ketukan yang berulang seperti 

misalnya bising di dalam kamar mesin kapal.  

3) Impact Noise 

Mempunyai perubahan-perubahan yang amat besar dalam octave band. 

Contohnya adalah letusan gunung senjata api. 

2.1.1.4    Gangguan Kebisingan Di Tempat Kerja 

2.1.1.4.1 Gangguan Fisiologis 

  Gangguan fisiologis adalah gangguan yang mula-mula timbul akibat 

bising. Dengan kata lain fungsi pendengaran secara fisiologis dapat terganggu. 
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Pembicaraan atau instruksi dalam pekerjaan tidak dapat didengar secara jelas, 

sehingga dapat menimbulkan gangguan lain misalnya kecelakaan. Pembicaraan 

terpaksa berteriak-teriak, selain memerlukan ekstra tenaga, juga menambah 

kebisingan. Dilaporkan bahwa kebisingan dapat mengganggu “ cardiac out-put “ 

dan tekanan darah. 

2.1.1.4.2 Gangguan Psikologis 

 Gangguan fisiologis lama-lama bisa menimbulkan gangguan psikologis. 

Suara yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan stres, gangguan jiwa, sulit 

konsentrasi, berfikir dan lain sebagainya. Gangguan psikologis tentu saja dapat 

menimbulkan akibat yang lebih jauh. 

2.1.1.4.3 Gangguan Patologis Organis 

Gangguan kebisingan  yang paling menonjol adalah pengaruhnya terhadap 

alat pendengaran atau telinga, yang dapat menimbulkan ketulian yang bersifat 

sementara hingga permanen. Terjadinya ketulian akibat bising ini tidak terjadi 

dalam seketika, tetapi tergantung dari macam dan lama suara serta faktor-faktor 

lain. Prosesnya bias dimulai dari tingkat yang ringan sampai menjadi berlarut-

larut yaitu tuli menetap.  

Tuli akibat bising termasuk jenis tuli persepsi dan kelainannya terdapat di 

dalam cochlea. Pada pemeriksaan audiometris, ternyata bahwa kehadiran 

seseorang dalam waktu yang lama disuasana kebisingan dengan level tinggi, akan 

menyebabkan kelemahan pendengaran pada rentang frekwensi tinggi antara 3000-

6000 Hz dan terutama pada frekwensi 4000 Hz. Tuli pada frekwensi 4000 Hz ini 

merupakan ciri khas tuli akibat bising, karena dalam skala musik nada C
5
 yang 
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mempunyai frekwensi 4096 Hz maka tuli pada frekwensi 4096 Hz ini dinamakan 

juga “The C
5
dip” (Depkes RI,2003:36) 

Kelainan choclea akibat bising berupa degenerasi sel-sel rambut externa 

sensoris di permukaan vestibuler membrana basilaris. Pada penelitian yang  

dilakukan di negara-negara maju ditemukan bahwa intensitas suara antara 82-84 

dB dengan frekwensi 3000-6000 Hz sudah dapat menimbulkan kerusakan organ 

corti yang sifatnya menetap bila waktu kerja melebihi 8 jam sehari. Penyelidikan 

lain menemukan bahwa suara-suara dengan intensitas 85 dB menimbulkan 

kerusakan yang masih reversible yang kemudian akan menjadi kerusakan yang 

menetap bila hal ini terjadi berulang-ulang. 

2.1.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi tuli akibat bising  

Tidak semua kebisingan dapat mengganggu para pekerja. Hal ini 

tergantung dari beberapa faktor antara lain intensitas bising, frekwensi bising, 

lamanya berada dalam lingkungan bising, kepekaan seseorang, umur. 

1) Intensitas bising 

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

membahayakan. Intensitas menentukan derajat kebisingan.  

2) Frekwensi bising 

Bising dengan frekwensi tinggi lebih berbahaya dari pada bising dengan 

frekwensi rendah.  

3) Lamanya berada dalam lingkungan bising  

Semakin lama berada dalam lingkungan bising, semakin berbahaya untuk 

pendengaran. 
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4) Sifat bising 

Bising yang didengar terus-menerus lebih berbahaya dari bising yang 

terputus-putus. 

5) Kepekaan seseorang 

Kepekaan seseorang mempunyai kisaran luas, secara teliti hanya dapat 

dilakukan dengan pemeriksaan audiogram secara berulang-ulang. 

6) Umur 

Orang yang berumur lebih dari 40 tahun akan lebih mudah tuli akibat bising. 

2.1.1.6 Pengendalian Kebisingan Di Lingkungan Kerja 

Ada 4 macam cara pengendalian kebisingan di tempat kerja yaitu : 

pengendalian secara teknis, pengendalian secara administatif, pengendalian secara 

medis dan penggunaan alat pelindung diri. 

2.1.1.6.1 Pengendalian Secara Teknis  

1) Mengubah cara kerja, dari yang menimbulkan bising menjadi berkurang suara 

yang menimbulkan bisingnya. Contohnya membelah atau memotong dapat 

diganti dengan mengasah.  

2) Menggunakan penyekat dinding dan langit-langit yang kedap suara  

3) Mengisolasi mesin-mesin yang menjadi sumber kebisingan. Mesin atau alat 

sedemikian hingga suara bising tidak seluruhnya mengenai pekerja. 

4) Substitusi mesin yang bising dengan mesin yang kurang bising. 

5) Menggunakan fondasi mesin yang baik agar tidak ada sambungan yang 

goyang dan mengganti logam-logam dengan karet.  

6) Modifikasi mesin atau proses. 
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7) Merawat mesin dan alat secara teratur dan periodic sehingga dapat 

mengurangi kebisingan.   

2.1.1.6.2 Pengendalian Secara Administratif  

1) Pengadaan ruang kontrol pada bagian tertentu (misalnya: bagian diesel). 

Tenaga kerja di bagian tersebut hanya melihat dari ruang berkaca yang kedap 

suara dan sesekali memasuki ruang berbising tinggi, dalam waktu yang telah 

ditentukan, serta menggunakan APD (Earmuff). 

2) Pengaturan jam kerja, disesuaikan dengan NAB yang ada. 

2.1.1.6.3 Pengendalian Secara Medis  

Pemeriksaan audiometric sebaiknya dilakukan pada saat awal masuk kerja, 

secara periodic, secara khusus dan pada akhir masa kerja.  

2.1.1.6.4 Penggunaan Alat Pelindung Diri  

Cara ini merupakan alternatif terakhir bila pengendalian yang lain telah 

dilakukan. Tenaga kerja yang dilengkapi dengan sumbat telinga (Earplug) atau 

tutup telinga (Earmuff) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kondisi dan 

penurunan intensitas kebisingan yang diharapkan. 

 

2.1.2 Alat Pelindung Diri 

Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk 

melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tenaga kerja 

dari bahaya di tempat kerja . APD haruslah enak dipakai, tidak mengganggu kerja 

dan memberikan perlindungan yang efektif. Beberapa jenis alat pelindng diri : 
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pelindung kepala,telinga, muka & mata, pernafasan, pakaian kerja, sarung tangan 

dan pelindung kaki (Milos,Nedved,1991:143). 

Dasar peraturan perundangan yang menyangkut tentang penggunaan alat 

pelindung diri adalah UU No.I Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja, antara lain mengenai :  

1) Kewajiban pengurus untuk menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga 

kerja baru tentang : 

a. Semua pengaman dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam 

tempat kerja  

b. Alat – alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.    

2) Bagi siapapun yang masuk ke tempat kerja wajib mentaati semua petunjuk 

keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. 

3) Kewajiban pengurus untuk meyediakan secara cuma-cuma semua alat 

pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan menyediakan bagi 

setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. 

 

2.1.3 Alat Pelindung Telinga (APT) 

Salah satu jenis APD adalah Alat Pelindung Telinga, yang digunakan 

untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya kebisingan di tempat kerja. Dibedakan 

oleh 2 jenis yaitu : sumbat telinga (earplug) dan tutup telinga (earmuff). 

2.1.3.1 Sumbat Telinga (Ear Plug) 

Ear plug adalah jenis pelindung telinga yang dipasang secra langsung ke 

kanal atau saluran telinga. Earplug mempunyai bebeapa konfigurasi dan terbuat 
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dari karet, plastik atau cotton. Tepat atau tidaknya pemasangan tergantung pada 

kemampuan membuat kontak sepanjang seluruh luasan dinding saluran telinga, 

dan ini membutuhkan tekanan keluar yang dilakukan alat terhadap dinding 

saluran. Konfigurasi earplug ada  2 macam yaitu : pre-molded dan superaural.  

2.1.3.1.1Pre-molded 

Earplug jenis ini adalah jenis earplug yang terbuat dari plastik dan dibuat 

dibuat permanen. Untuk earplug jenis ini setiap selesai digunakan harus dicuci 

dan disimpan dalam tempat yang steril. Earplug ini terdiri dari 2 macam yaitu : 

pre-molded sized dan pre-molded universal.  

2.1.3.1.1.1 Pre-molded (sized) 

Ada 2 tipe pre-molded sized yaitu V51-R dan satunya dengan desain 

berbentuk peluru yang halus. Konfigurasi V51-R biasanya mempunyai lima 

ukuran yaitu extra small, small, medium, large dan extra large sedangkan 

konfigurasi bentuk peluru mempunyai ukuran small, medium dan large. 

2.1.3.1.1.2  Pre-molded (Universal) 

Jenis ini dibuat dengan dua atau lebih flange untuk menyesuaikan berbagai 

ukuran saluran telinga.  

Keuntungan jenis ini adalah : 

1) lebih mudah dibanding tipe lainnya 

2) lebih ringan untuk dipakai, dibawa atau disimpan  

3) tidak berdiferensi dengan pemakaian kacamata atau topi yang keras 

4) baik untuk dipakai di darah atau ruang kerja yang panas 

5) tersedia untuk beberapa bentuk dan ukuran  
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6) mudah dibersihkan  

Kekurangannya adalah: 

1) memerlukan tekanan yang ketat pada saluran telinga,sehingga mengurangi 

kenyamanan. 

2) cepat mengeras atau mengkerut jika tidak diganti atau dilepas pada interval 

tertentu 

3) dapat merangsang batuk pada  saat pemakaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Pelindung Telinga jenis Earplug (Pre-molded) 
( Sumber : Dwi.P Sasongko, 2000: 78 ) 

 
 

2.1.3.1.2 Superaural (Canal Caps) 

Jenis earplug ini cara penggunaannya adalah dengan cara menutup lubang 

luar pada saluran telinga. Penutup yang terbuat dari karet ini dijepit oleh pita 

pegas kepala. Pemakai harus diajari cara menempatkan penutup secara tepat dan 

cara mempertahankan ketegangan pita kepala. 
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Gambar 2.2 : Pelindung Telinga Earplug superaural-canal caps 

( Sumber : Dwi.P Sasongko, ,2000:79 ) 
 
 

2.1.3.2. Tutup Telinga (Earmuff)  

Earmuff  adalah domes atau kubah plastik yang menyelimuti telinga dan 

dihubungkan dengan pita pegas atau per (Dwi P Sasongko, 2000 : 75). Alat ini 

dapat melindungi bagian luar telinga (daun telinga) dan alat ini lebih efektif dari 

sumbat telinga, karena dapat mengurangi intensitas suara  hingga 20 s/d 30 dB. 

Terbuat dari “cup” yang menutupi daun telinga. Agar tertutup rapat, pada tepi 

“cup ‘dilapisi dengan bantalan dari busa. Busa tersebut bermanfaat untuk 

menyerap dan meredam bunyi. Dibandingkan dengan earplug, kelebihan earmuff 

antara lain adalah adanya kemudahan dalam pengawasan bagi pekerja bila akan 

menerapkan kedisiplinan dalam pemakaian APD. Selain itu bila sedang terinfeksi, 

ear muff tetap dapat digunakan. Ukuran earmuff bagi setiap orang fleksibel. 

Pemilihan dalam penggunaan earplug atau earmuff disesuaikan dengan kebutuhan 

yang ada, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan (A.M 

Sugeng Budiono, 2003: 331-332). 
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Gambar 2.3 : Pelindung Telinga Earmuff 
( Sumber : Dwi.P Sasongko, 2000 : 77 ) 

 

Kesadaran akan manfaat penggunaan APD perlu ditanamkan pada setiap 

tenaga kerja. Dari suatu pengamatan yang dilakukan terhadap 100 orang tenaga 

kerja di Jawa Barat (dari perusahaan tekstil) pada tahun 2002, terlihat usaha-usaha 

yang dilakukan dalam menanggulangi perasaan “ketidaknyamanan” dalam 

menggunakan APD. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 : Respon 100 orang Tenaga Kerja Perusahaan Tekstil dalam 

menggunakan APD, Di Jawa Barat, th.2002 
(Sumber : A.M.Sugeng Budiono, 2003: 334 ). 
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2.1.4 Proses Produksi  

 Proses produksi adalah setiap kegiatan yang menciptakan nilai. Ini 

meliputi semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Proses produksi meliputi : 

(1) ekstraksi (penggalian), (2) pemrosesan atau manufacturing, (3) kombinasi 

sumber, (4) pelayanan dan jasa – jasa yang diperlukan dalam penyiapan produk. 

Pembagian proses produksi ini didasarkan pada produk yang dihasilkan misalnya 

kehutanan dengan hasil kayu, penggergajian kayu menghasilkan papan kayu. 

 

2.1.5 Hasil Produksi   

2.1.5.1 Pengertian 

Pada umumnya yang dimaksud dengan hasil produksi ialah hasil yang 

dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang 

bersangkutan. 

Para pemimpin perusahaan dan mandor sangat menyadari adanya 

perbedaan prestasi kerja karyawannya yang di bawah pengawasannya. Walaupun 

karyawan-karyawan bekerja pada mesin-mesin yang sama namun produktivitas 

mereka tidaklah sama. Suatu pekerjaan mungkin akan dikerjakan dengan sangat 

baik oleh karyawan x tetapi dilakukan dengan kurang baik oleh karyawan y. 

perbedaan di dalam prestasi kerja ini disebabkan adanya perbedaan didalam ciri-

ciri personel individu.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaanhasil produksi : 

1) Inteligensi 

Inteligensi diberi batasan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan  
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diri dengan sebaik-baiknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, tingkat 

inteligensi seseorang sangat menentukan kesuksesannya dalam bekerja.  

2) Bakat  

Bakat ialah kemampuan dasar yang menetukan sejauh mana kesuksesan 

individu untuk memperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu, apabila 

individu untuk memeperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu, apabila 

individu itu diberi latihan-latihan tertentu. Di dalam bekerja, baik di pabrik 

atau di kantor, bakat yang sesuai dengan pekerjaanya sangat dibutuhkan. 

Dengan adanya kesesuaian antara bakat dan pakerjaan maka hasil kerjanya 

menjadi lebih sukses. 

3)  Minat 

Minat adalah sikap yang membuat orang senang akan objek situasi atau ide-

ide tertentu. Pola-pola minat seseorang merupakan salah satu yang 

menentukan kesesuaian orang dengan pekerjaannya. Tingkat prestasi kerja 

seseorang ditentukan oleh perpaduan antara bakat dan minat. 

4)  Kepribadian 

Pada pekerjaan-pekerjaan tertentu sifat-sifat kepribadian seseorang sangat 

berhubungan dengan kesuksesan dalam bekerja. 

5)  Motivasi 

Motivasi adalah faktor yang menyebabkan organisme berbuat seperti apa yang 

dia perbuat kuat dan lemahnya motivasi kerja seorang tenaga kerja ikut 

menentukan besar kecilnya prestasinya. 
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6) Edukasi 

Didalam bekerja faktor edukasi merupakan syarat paling pokok untuk 

memegang fungsi-fungsi tertentu untuk tercapainya kesuksesan di dalam 

bekerja di tuntut pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan 

dipegangnya. 

Menurut Meier (1965) perbedaan hasil produksi antara orang yang satu 

dengan yang lainnya didalam suatu situasi kerja adalah karena perbedaan 

karakteristik dari individu. Di samping itu, orang yang sama dapat menghasilkan 

hasil produksi  yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula.  

2.1.5.2 Pengukuran terhadap hasil produksi  

Menurut Tiffin ( 1965 ) dan Wexley & Yulk ( 1977 ) tujuan mengevaluasi 

kecakapan kerja karyawan dikategorikan atas 2 tujuan pokok ialah : 

1) untuk tujuan administratif  

2) untuk tujuan employee self improvement (individual employee development). 

Untuk mengukur hasil produksi masalah yang paling pokok adalah 

menetapkan kriterianya. Maier ( 1965 ) menyatakan bahwa yang umum dianggap 

sebagai kriteria antara lain : kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai, jabatan yang 

dipegang, absensi, dan keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Setelah 

menentukan kriteria, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang 

berhubungan dengan hal tersebut dari seseorang selama periode tertentu. Dengan 

membandingkan hasil ini terhadap standar yang dibuat untuk periode waktu yang 

bersangkutan, akan didapatkan level of performance seseorang.  
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Pengukuran tentang hasil produksi itu tergantung kepada jenis 

pekerjaannya dan tujuan dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. Untuk 

pekerjaan produksi dapat diukur secara kuantitatif yaitu dengan membuat suatu 

standar yang obyektif 

 Terdapat beberapa cara untuk mengukur kerja agar dapat dibuat standar 

kinerja yaitu : 

Penelitian gerakan terdiri dari suatu pengamatan terperinci mengenai semua 

pergerakan actual yang dilakuakn oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan di dalam satu rangakaian kondisi fisik tertentu. 

Penelitian waktu adaalh penelitian yang mengikuti penelitian gerakan, secara 

tipikal meliputi penggunaan suatu pengantar waktu yang menemukan waktu rata – 

rata untuk melakukan tugas yang diberikan. 

 

2.1.6 Perajin Meubel Kayu 

2.1.6.1 Pengertian  

Perajin meubel kayu adalah pekerja sektor informal yang menggunakan 

berbagai jenis kayu sebagai bahan baku/utama alam proses produksinya serta 

menerapkan cara kerja yang bersifat tradisional ( Depkes RI,2002:2 ). 

2.1.6.2 Bahan Baku Yang Digunakan 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan meubel kayu oleh perajin 

sektor informal tersebut adalah kayu. Ada 2 jenis bentuk kayu yang bisa 

digunakan : kayu balok dan papan serta kayu lapis. Kayu balok biasanya terdiri 

dari kayu keras semata dan digunakan sebagai rangka utama suatu meubel, 
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sedangkan kayu papan sering merupakan kayu gubal ataukeras dan dipakai 

sebagai dinding dan alas dari suatu meubel. 

2.1.6.3 Mesin dan Peralatan  

Mesin dan peralatan yang banyak digunakan pada pembuatan meubel kayu 

adalah dalam kegiatan penggergajian/pemotongan, pengamatan, pemotongan 

bentuk, pelubangan, pengukiran, pengaluran, penyambungan, pengampalasan, dan 

pengecatan. Adapun mesin dan peralatan yang banyak digunakan adalah sebagai 

berikut: circular sawing machine, mesin ketam, mesin pembentuk kayu (band 

saw), drilling machine, screw driver/obeng tangan, compresor, jig saw, hack saw, 

tatah kuku/datar, sprayer, palu basi/kayu, kuas dan lain-lain. 

2.1.6.4 Proses Produksi  Meubel Kayu 

Pada dasarnya, pembuatan meubel dari kayu melalui lima proses utama 

yaitu proses penggergajian kayu, penyiapan bahan baku, proses penyiapan 

komponen, pross perakitan dan pembentukan (bending), dan proses akhir 

(finishing). 

2.1.6.4.1 Penggergajian kayu  

Pada industri besar, bahan baku kayu tersedia dalam bentuk kayu 

gelondongan sehingga masih perlu mengalami penggergajian agar ukurannya 

menjadi lebih kecil seperti balok atau papan. Pada umumnya, penggergajian ini 

menggunakan gergaji secara mekanis atau dengan gergaji besar secara manual. 

Proses ini menimbulkan debu yang sangat banyak dan juga menimbulkan bising.  
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2.1.6.4.2   Penyiapan Bahan Baku  

Proses ini dilakukan denganmenggunakan gergaji baik dalam bentuk 

manual maupun mekanis, kampak, parang, dan lain-lain. Proses ini juga 

menghasilkan debu terutama ukuran yang besar karena menggunakan mata gergaji 

atau alat yang lainnya yang relatif kasar serta suara bising. 

2.1.6.4.3 Penyiapan Komponen 

Kayu yang sudah dipotong menjadi ukuran dasar bagian meubel, 

kemudian dibentuk menjadi komponen-komponen meubel sesuai yang diinginkan 

dengan cara memotong, meraut, mengamoplas, melobang, dan mengukir, 

sehingga jika dirakit akan membentuk meubel yang indah dan menarik.  

2.1.6.4.4 Perakitan dan Pembentukan  

Komponen meubel yang sudah jadi, dipasang dan dihubungjan satu sama 

lain hingga menjadi meubel. Pemasangan ini dilakukan dengan menggunakan 

baut, sekrup, lem, paku ataupun pasak kayu yang kecil dan lain-lain untuk 

merekatkan hubungan antara komponen.  

2.1.6.4.5 Penyelesaian Akhir  

Kegiatan yang dilakukan pada penyelesaian akhir ini meliputi : 

1) Pengamplasan /penghalusan permukaan meubel 

2) Pendempulan lubang dan sambungan  

3) Pemutihan meubel dengan H2O2 

4) Pemlituran atau “sanding sealer” 

5) Pengecatan dengan “wood stain” atau bahan pewarna yang lain 

6) Pengkilapan dengan menggunakan melamic clear   



 26

Pada bagian ini menimbulkan debu kayu dan bahan kimia serta pewarna 

yang tersedia di udara, seperti H2O2, sanding sealer, melamic clear, dan wood 

stain yang banyak menguap dan beterbangan di udara, terutama pada 

penyemprotan yang menggunakan sprayer. 

2.1.6.4.6 Pengepakan 

Proses pengepakan sebenarnya bukan lagi bagian pembuatan meubel 

karena sebelum masuk proses ini meubel telah selesai. Tahap ini merupakan 

langkah penyiapan meubel untuk dipasarkan dan hanya ditemukan terutama pada 

industri meubel sektor formal. 

2.1.6.5 Bahaya Potensial dan Akibatnya   

2.1.6.5.1 Penggergajian  

1) Debu kayu yang terjdi akibat proses penggergajian dapat masuk ke dalam 

tubuh melalui saluran pernafasan dan dapat pula menyebabkan alergi terhadap 

kulit. 

2) Bising 

Kegiatan penggergajian, pemotongan, pelubangan, dan penyambungan 

umumnya akan menimbulkan kebisingan yang dapat menyebabkan gangguan 

aktivitas, konsentrasi, dan pendengaran. 

3) Posisi kerja yang tidak benar/ tidak ergonomis (seperti jongkok, 

membungkuk) akan menimbulkan nyeri otot dan punggung. 

2.1.6.5.2 Penyiapan Bahan Baku/ Penyiapan Komponen 

1) Debu dan partikel kecil kayu banyak terjadi pada proses pemotongan kayu 

sebagai persiapan komponen meubel dan proses pembentukan kayu. Debu 
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kayu ini dapat menyebabkan iritasi dan alergi terhadap saluran pernafasan dan 

kulit. 

2) Kebisingan menyebabkan gangguan aktivitas, konsentrasi dan pendengaran 

baik sementara atau tetap. 

3) Sikap dan posisi kerja yang tidak benar/tidak ergonomis akan menimbulkan 

nyeri otot dan punggung serta gangguan fungsi dan bentuk otot. 

4) Cara kerja yang kurang hati-hati dapat menimbulkan luka terpukul, tesayat 

atau tertusuk. 

2.1.6.5.3 Peyerutan dan Pengamplasan  

1) Debu yang terbentuk dapat menyebabkan iritasi dan alergi saluran pernafasan 

dan kulit. 

2) Cara kerja yang kurang hati-hati akan menimbulkan luka tersayat, tertusuk, 

dan terpukul. 

2.1.6.5.4 Perakitan  

1) Bising berupa ketukan dan suara nyaring dapat mengganggu konsentrasi, 

aktivitas, dan pendengaran. 

2) Cara kerja yang kurang konsentrsi dapat menyebabkan kecelakaan/ bahaya 

seperti tertusuk paku, sekrup dan lain-lainnya. 

3) Posisi kerja yang tidak benar/tidak ergonomis dapat menyebabkan nyeri otot 

dan punggung. 
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2.1.6.5.4 Pemutihan/Pengecatan 

1) Uap cat/zat kimia seperti H2O2, thiner, dapat mengakibatkan peradangan 

salran nafas dengan gejala batuk, pilek, sesak nafas, demam dan iritasi pada 

mata dengan gejala mata pedih, kemerahan, berair. 

2) Posisi kerja yang tidak benar/tidak ergonomis akan menimbulkan nyeri otot 

dan punggung. 

 

2.1.7 Pengaruh penggunaan Alat Pelindung Telinga (earplug) terhadap 

Prestasi kerja 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia sangat penting peranannya 

dalam proses produksi, sehingga perlu memperoleh perlindungan kemungkinan 

bahaya kecalakaan kerja, seperti bahaya kebisingan di tempat kerja (A.M. Sugeng 

Budiono dkk, 2003: 295). 

Kebisingan dapat mempengaruhi pelaksanaan kerja karena dapat 

mengganggu perhatian dan konsentrasi kerja sehingga menyebabkan hasil kerja 

(prestasi kerja) juga terganggu (Suma’mur P.K, 1989: 99). Salah satu upaya untuk 

melindungi tenaga kerja dari bahaya kebisingan diantaranya adalah dengan 

menggunakan alat pelindung telinga (earplug). 

Proses penggergajian kayu mempunyai tingkat kebisingan > 85 dB 

sehingga sangat diperlukan alat pelindung telinga (earplug). Penggunaan APT 

bagi tenaga kerja yang dikelola dengan baik oleh perusahaan mampu 

meningkatkan produksi dan prestasi kerja. Bagi tenaga kerja yang tidak 

menggunakan alat pelindung telinga dipastikan menderita ketulian baik bersifat 
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sementara atau permanent. Tuli akibat bising ini dapat berpengaruh pada prestasi 

kerja. 

 

2.1.8    Masa Kerja  

Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja yang 

bekerja di suatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja baik positif 

maupun negatif. Masa kerja dikategorikan menjadi 3 yaitu :  

1) Masa kerja baru   : < 6 tahun  

2) Masa kerja sedang  : 6-10 tahun  

3) Masa kerja lama   : > 10 tahun  

 

2.1.9   Umur   

Pada umumnya beberapa kapasitas fisik seperti penglihatan, pendengaran 

dan kecepatan reaksi menurun setelah usia 30 tahun atau lebih. Tenaga kerja yang 

ada pada usia ini mungklin lebih berhati-hati, lebih dapat dipercaya dan 

menyadari akan bahaya daripada tenaga kerja usia muda (Suma’mur, 1989 : 305).  

 

2.1.10  Kerangka Teori   

 

 

  
 

 
 
 

Penggunaan APT Hasil Produksi 

Faktor – faktor : 
1. Umur 
2. Masa kerja 
3. Lama di tempat bising / 

terpapar 
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2.2 Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara hasil penelitian. Berdasarkan 

masalah-masalah yang diajukan dan teori-teori yang diuraikan, maka dapat 

dirumuskan hipotesis bahwa :  

1) Ada perbedaan hasil produksi antara perajin meubel kayu yang memakai alat 

pelindung telinga (earplug) dengan yang tidak memakai pada divisi mesin 

(processing) di PT. Kota Jati Furindo Jepara. 

2) Perajin meubel yang menggunakan earplug mempunyai hasil kerja yang lebih 

baik daripada perajin meubel yang tidak memakai earplug. 

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Kerangka Konsep 

Gambar 3.1  
Kerangka konsep penelitian 

 
Variabel bebas      Variabel Terikat  
 
    
 

 
   

 

3.2 Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja di perusahaan 

PT.Kota Jati Furindo Jepara sebanyak 934 orang. 

 

3.3  Sampel Penelitian  

Sampel dalam penelitian ini pekerja yang bekerja di divisi mesin  

sebanyak 20 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah total sampling. 

Karena di divisi ini mempunyai tingakat kebisingan > 85 dB dan pekerja lebih 

banyak terpapar kebisingan dibandingkan dengan bagian yang lain. 

 

3.4 Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel bebas (independent)  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah praktik penggunaan alat 

pelindung telinga (earplug) oleh penggergaji kayu. 

 

Praktik 
Penggunaan APT 

Hasil Produksi 
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3.4.2 Variabel terikat (dependent) 

Variabel yang diharapkan terjadi karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian 

ini yang bertindak sebagai variabel terikat adalah prestasi kerja penggergaji kayu 

 

3.5 Rancangan (Desain) Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian survey analitik 

(Survey Research Method). Survey analitik adalah survei atau penelitian yang 

mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena-fenomena itu terjadi 

(Soekidjo Notoatmojo,2002:145).  Penelitian survei analitik ini bersifat penjelasan 

(explanatory study) karena diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau 

situasi. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan case control. Penelitian 

case control  adalah suatu penelitian (survey) analitik yang menyangkut 

bagaimana factor resiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif 

(Soekidjo Notoatmojo,2002:150). 

    
3.6 Teknik Pengambilan Data  

3.6.1 Data Primer  

Data primer merupakan data tentang sesuatu hal yang akan atau ingin 

diteliti. Data ini didapat langsung dari laporan dengan menggunakan kuesioner 

melalui wawancara dengan responden dan melakukan pengukuran kebisingan.  

1). Hasil Wawancara, yaitu mengenai praktik menggunakan alat pelindung 

telinga (earplug) pada saat bekerja, gangguan yang pernah dialami selama 

bekerja yang berkaitan dengan kebisingan, masa kerja serta kenyamanan pada 

saat menggunakan alat pelindung telinga (earplug).    
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2). Mengukur Kebisingan di tempat kerja dengan menggunakan Alat Pengukur 

Kebisingan (Sound Level Meter)  

3). Observasi  

Observasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan 

terhadap obyek, baik secara langsung maupun tidak langsung (Suharsimi 

Arikunto, 1998:146). Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung  jenis 

earplug yang dipakai perajin pada saat bekerja. Adapun jenis alat pelindung 

telinga (earplug) yang ada di PT. Kota Jati Furindo Jepara adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 3.2  
Alat Pelindung Telinga Jenis Earplug (Premolded) 

Sumber: (Dwi P Sasongko, 2000: 78). 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data umum tentang perusahaan yang sedang 

diteliti. (Soekidjo Notoatmojo,2002:97). Data ini diperoleh melalui dokumen-

dokumen yang ada pada PT. Kota Jati Furindo Jepara. Data yang diperoleh adalah 

data tentang jumlah pekerja, data hasil kerja dari pekerja selama 1 minggu, profil 

perusahaan.   
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3.7 Teknik Pengolahan Data  

3.7.1 Editing  

Dilakukan setelah mendapatkan data yang dikumpulkan dengan tujuan 

untuk mengoreksi data bila terjadi kesalahan atau kekurangan data. 

3.7.2 Koding  

Koding adalah cara menyederhanakan jawaban yang diperoleh dengan 

memberikan simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban (Azrul Azwar, 

Joedo Prihartono, 2003: 90). 

3.7.3 Tabulasi  

Mengujikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. 

3.7.4 Entry 

Memasukkan data ke komputer dengan menggunakan program spss. 

 

3.8 Prosedur Penelitian  

3.8.1  Persiapan Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis mengurus ijin 

penelitian atau proses perijinan, berdasarkan surat ijin dari Dekan FIK UNNES 

kemudian peneliti menghadap kepala Divisi Personalia PT. Kota Jati Furindo 

Jepara, untuk selanjutnya setelah mendapatkan ijin dari kepala divisi personalia 

perusahaan, kemudian peneliti menagdakan penelitian.  

 Untuk mengetahui tempat atau bagian mana yang akan dipilih sebagai 

tempat atau lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan pengukuran 

kebisingan disemua bagian PT. Kota Jati Furindo Jepara. Tempat yang dipilih 

nantinya adalah tempat yang mempunyai intensitas kebisingan > 85 dBA. Setelah 

dilakukan pengukuran diperoleh bagian atau divisi mesin (processing) sebagai 
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lokasi yang akan diteliti karrena mempunyai intensiatas kebisingan > 85 dBA 

yaitu 88,37 dBA. Selanjutnya untuk memperoleh data tentang hasil produksi 

pekerja, peneliti mendapatkannya dari data perusahaan. Data yang diperoleh 

adalah data hasil produksi selama seminggu karena sistem gaji perusahaan 

tersebut adalah mingguan dan dinilai dari hasil produksi yang dihasilkan perhari, 

sedangkan untuk data tentang praktek penggunaan alat pelindung telinga 

(earplug) diperoleh dari wawancara dan pengisian angket. Sebelum angket 

digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitasnya. Untuk uji coba dilakukan pada pekerja divisi mesin (processing) 

dengan jumlah 20 orang diluar sampel. 

3.8.2  Pelaksanaan Penelitian 

 Berdasarkan jadwal dan kesepakatan bersama antara peneliti dan kepala 

divisi personalia, selanjutnya untuk tahap pertama dilakukan pengukuran 

kebisingan pada saat mesin berproduksi . Untuk tahap berikutnya dilaksanakan 

pengambilan data dengan memberikan angket kepada para pekerja pada jam 

istirahat pekerja yaitu hari selasa tanggal 22 Febuari 2005 pukul 12.00 – 13.00 

WIB. Untuk data hasil produksi diambil setelah seminggu atau setelah pekerja 

menerima gaji karena sistem gajinya adalah mingguan dengan melihaat hasil 

produksi yang dihasilkan per hari.  

3.8.3  Prosedur Pengumpulan Data  

 Setelah pelaksanaan pemberian angket selesai, maka langkah yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
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1. Memberikan skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi oleh pekerja.  

2. Mentabulasi data berdasarkan jumlah item. 

3. Menentukan nilai perbedaan hasil produksi pekerja antara yang memakai 

earplug dengan yang tidak memakai. 

 

3.9 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data (Soekidjo Notoadmodjo, 2002: 48). Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

3.9.1 Sound Level Meter  

3.9.1.1 Alat dan Bahan  

1. Sound Level Meter  

2. Lembar Data  

3.9.1.2 Cara Kerja  

3.9.1.2.1. Persiapan Alat  

1. Pasang baterai pada tempatnya  

2. Tekan tombol power  

3. Cek garis tanda pada monitor untuk mengetahui baterai ddalam 

keadaan baik atau tidak  

4. Kalibrasi alat dengan kalibrator, sehingga angka pada monitor sesuai 

dengan kalibrator. 

3.9.1.2.2. Pengukuran  

1. Pilih selektor pada posisi : 

 Fast : Untuk jenis kebisisngan kontinue  
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 Slow : Untuk jenis kebisingan impulsif atau progresif 

2. Pilih selektor range intensitas kebisingan  

3. Tentukan lokasi pengukuran  

4. Setiap lokasi pengukuran dilakukan pengamatan 1-2 menit, dengan ± 6 

kali pembacaan. Hasil pengukuran adalah angka yang ditunjukkan 

pada monitor. 

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

Lek = 10 Log 
n
1  ( 10 10

1l
+ 10 10

2l
+10 10

3l
+….) dBA. 

3.9.2 Angket (Kuesioner) 

Untuk mendapatkan data mengenai praktik menggunakan alat pelindung 

telinga (Earplug), masa kerja dan umur pada pekerja  PT Kota Jati Furindo Jepara  

di Divisi Mesin (Processing), dengan demikian kisi-kisi angket penelitian sebagai 

berikut : 

No. Aspek-aspek Indikator Soal 

1.  

 

2. 

 

 

3. 

 

4 

 

 

Masa Kerja  

 

Kondisi Lingkungan 

Kerja  

 

Kesehatan  

 

Penggunaan Earplug  

 

 

Lama Bekerja (mulai awal masuk 

sampai sekarang) 

1. Bising di tempat kerja 

2. Posisi kerja. 

3. Hubungan dengan pimpinan  

1. Pemeriksaan Kesehatan 

2. Keluhan selama bekerja  

1. Pengetahuan tentang earplug 

2. Frekuensi penggunaan earplug 

3. Penyediaan earplug oleh 

1 

 

5-8 

4 

2 

16 

17 

9-11&15 

14 

12-13 
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5. 

 

 

 

 

Konsumsi Makanan  

perusahaan  

1. Penyediaan makanan oleh 

perusahaan  

2. Gizi Makanan  

 

19 

 

20 

 

3.9.3 Wawancara  

Untuk mendapatkan data tentang penggunaan earplug, perasaan yang 

dirasakan ketika menggunakan earplug, gangguan yang pernah dialami selama 

bekerja yang berhubungan dengan kebisingan pada pekerja PT Kota Jati Furindo 

Jepara di Divisi Mesin (Processing). Adapun pedoman wawancara dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

No. Aspek-aspek Indikator 

1. 

 

2. 

 

 

 

3.  

 

Masa Kerja  

 

Penggunaan Earplug 

 

 

 

Riwayat Kesehatan 

Lama Bekerja (mulai awal masuk sampai 

sekarang) 

1. Pengetahuan tentang earplug 

2.   Frekuensi penggunaan earplug 

3.   Penyediaan earplug oleh perusahaan  

4.  Perasaan selama menggunakan earplug 

1. Pemeriksaan kesehatan  

2. Keluhan yang dirasakan saat bekerja. 

 

 

 



 39

3.10 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.10.1  Validitas Instrumen  

Suatu instrumen dianggap valid atau sahih apabila instrumen tersebut 

mampu mengukur apa yang diinginkan (Suharsimi Arikunto, 2001 : 160).  

Terdapat dua macam validitas sesuai dengan cara pengujiannya yaitu 

validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal akan dicapai apabila 

data yang dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan data atau informasi 

lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud (Suharsimi Arikunto, 

2002 :145). Sedangkan validitas internal akan dicapai apabila terdapat kesesuaian 

antara bagian – bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Dengan 

kata lain sebuah instrumen memiliki validitas internal apabila setiap bagian 

instrumen mendukung ‘missi’ instrumen secara keseluruhan yaitu 

mengungkapkan data dari variabel yang dimaksud (Suharsimi Arikunto, 2002 : 

147-148).  

3.10.1.1 Uji Validitas  

Dalam penelitian ini, uji validitas yang dipakai adalah uji validitas internal 

karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengkorelasikan jumlah skor item 

dengan jumlah skor total.    

3.10.1.2Teknik uji validitas 

Uji validitas dilakukan terhadap setiap item tes atau angket – angket yang 

dibuat berpangkal pada konstruksi teoritis mengenai faktor – faktor yang akan 

diukur. Dalam penelitian ini untuk menguji validitas digunakan rumus Product 

Moment oleh Pearson, yaitu :  

Rumus adalah sebagai berikut : 

)²}Y(²YN)²}{X(²XN{
)Y)(X(XYN

rxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  
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Keterangan :  

rxy :  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y.  

∑X    : Jumlah skor item  

 ∑Y    : Jumlah skor total  

 ∑ 2X : Jumlah kuadrat dari skor item  

 ∑ 2Y  : Jumlah kuadrat dari skor total  

 ∑XY : Jumlah perkalian antara skor item dan skor total.  

  N  : banyak responden.  

 (Suharsimi Arikunto, 2001 : 72).  

Setelah diperoleh harga rxy selanjutnya dibandingkan dengan nilai r 

tabel. Apabila rxy lebih besar r tabel maka angket dikatakan valid, dimana rtabel 

adalah r(5%:N). 

Dari hasil uji coba angket diperoleh data sebagai berikut : pada tabel nilai 

product moment dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan 1%, N = 20, 

diperoleh hasil r tabel = 0,444. Apabila r hitung > r tabel, maka soal dikatakan 

valid dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dari 20 soal item, 

ternyata semua item memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat pengambilan 

data (valid). Dari 20 soal item yang valid, menunjukkan r hitung = 0,502, r tabel = 

0,444. ini berarti r hitung lebih besar daripada r tabel (0,502>0,444). 

3.10.2  Reliabilitas Instrumen   

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen itu cukup baik. (Suharsimi Arikunto, 

1998:170).  
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Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek 

memang belum berubah. Dengan demikian data yang diperoleh benar – benar 

sesuai dengan kenyataan yang ada.  

Dalam hal ini suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau 

dapat dipercaya jika alat itu mantap atau stabil, dapat diandalkan dan diramalkan.   

3.10.2.1Uji reliabilitas  

Dalam penelitian ini uji reliabilitas yang dipakai adalah uji reabilitas 

internal, karena peneliti bermaksud menganalisis data dari satu kali hasil 

pengetesan terhadap suatu kelompok responden.  

3.10.2.2Teknik uji reliabilitas 

Dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas internal, yaitu diperoleh 

dengan cara menganalisa data dari satu kali hasil pengetesan. Teknik pengujian 

menggunakan rumus KR-20 ( Suharsimi Arikunto, 2001 : 100 ). 

r 11  =  ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Σ−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− ²S

pq²S
1k

k  

 

Keterangan : 

r 11      : Reliabilitas instrumen  

k       : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

S² : varians total 

p   : proporsi subjek menjawab dengan benar 

q : proporsi subjek menjawab dengan salah atau 1-p 

Σpq : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

(Suharsimi Arikunto, 2001 : 101).  
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Adapun langkah – langkah yang ditempuh untuk melakukan uji validitas 

item soal dan uji reliabilitas instrumen ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengujicobakan kepada responden yang bukan sampel, saat mengadakan uji 

coba peneliti menggunakan 20 responden. 

2. Menyajikan alat ukur kepada sejumlah responden 

3. Mentabulasikan jawaban responden 

4. Menguji validitas itemnya. Item yang valid dikumpulkan dan yang tidak valid 

dibuang.  

5. Menguji reliabilitas instrumen dengan rumus KR-20.    

Dari hasil uji coba angket diperoleh data sebagai berikut : harga r hitung = 

0,875 dengan menggunakan taraf signifikansi 5% ,N = 20, diperoleh hasil r tabel 

= 0,444. Apabila r hitung > r tabel, maka soal dikatakan reliabel dan sebaliknya. 

Berdasarkan hasil uji coba, instrumen yang digunakan adalah reliabel karena r 

hitung lebih besar daripada r tabel (0,502>0,444). 

 

3.11  Teknik Analisis Data  

Data tentang hasil kerja atau prestasi kerja pekerja yang menggunakan alat 

pelindung telinga (earplug) dan yang tidak menggunakan kemudian diolah dan 

dibandingkan dengan standar yang telah ada dan dianalisis secara diskriptif dan 

analitik kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

Untuk membandingkan hasil kerja antara pekerja yang menggunakan 

dengan yang tidak menggunakan alat pelindung telinga, maka homogenitas kedua 

kelompok tersebut harus diuji. Rumus yang digunakan adalah : 

F = 
Vk
Vb  

Keterangan: Vb = varians terbesar 

Vk = varians terkecil 
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Kriteria pengambilan keputusan: jika harga F < F(5%: v1,v2) maka data 

homogen, dimana v1 = nb – 1 dan v2 = nk – 1 dengan taraf signifikansi 5%, nb 

banyak responden yang mempunyai varians terbesar dan nk banyak responden 

yang mempunyai varians terkecil (Sudjana, 1996: 250). 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi kerja antara pekerja 

yang memakai dengan yang tidak memakai alat pelindung telinga digunakan 

rumus t – test. Namun sebelum itu, terlebih dahulu harus dicari rata–rata (Mean), 

standar deviasi (SD), kekeliruan standar rata – rata.  

1. Rata – rata (mean)  

Untuk mencari mean rumus yang digunakan adalah : 

Me = 
n

X∑  

Keterangan : ∑ X = Jumlah nilai x 

n       = Jumlah anggota kelompok responden  

(Sugiyono, 2002 : 43) 

2. Standar Deviasi (SD) 

Untuk mencari standar deviasi (SD) rumus yang digunakan adalah : 

SD = 
)1(

)(
_

2

−

−∑
n

XX
 

Keterangan : (X - X ) 2   = Varians kelompok responden  

n       = Jumlah anggota kelompok responden  

(Sudjana, 1996 : 93) 

3. Kekeliruan Standar Rata-rata  

Rumus yang digunakan adalah :  

σ x  = 
n
σ  

Keterangan : 

σ x  = Kekeliruan standar rata-rata 
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σ     = Simpangan baku  

n  = Jumlah anggota kelompok responden 

(Sudjana, 1996 :181) 

Untuk menguji hipotesis, rumus t-test yang digunakan adalah: 

t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

XX

+

−  

Keterangan: 

1X  = rata-rata kelompok responden yang tidak menggunakan penutup telinga 

2X  = rata-rata kelompok responden yang menggunakan penutup telinga 

s1²   = varians kelompok responden yang tidak menggunakan penutup telinga 

s2²   = varians kelompok responden yang menggunakan penutup telinga 

n1    = banyak anggota kelompok responden yang tidak memakai penutup telinga 

n2    = banyak anggota kelompok responden yang menggunakan penutup telinga 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika varians homogen, t signifikan jika t > t (5%:n1+n2-2) dan jika 

variansnya tidak homogen t signifikan jika t > t(5%:n1-1) (Sugiyono, 1999:100). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

.  

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Diskripsi Data 

4.1.1.1 Hasil Pengukuran Kebisingan di Tempat Kerja  

Pengukuran Kebisingan di PT Kota Jati Furindo Jepara dilakukan di 4 

(empat) tempat yaitu bagian Sawmill, Klin Dry, Pembahanan, Divisi Mesin 

(Processing). Data hasil pengukuran kebisingan di PT. Kota Jati Furindo Jepara 

terdapat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.1  
 Hasil Pengukuran Kebisingan PT.Kota Jati Furindo Jepara 

 
No. Nama Tempat Hasil Pengukuran 

(dBA) 

Keterangan 

1.  

2. 

3. 

4. 

Bagian Sawmill 

Bagian Kiln Dry  

Bagian Pembahanan  

Divisi Mesin (Processing) 

84,36 

81,54 

83,03 

88,37 

Normal  

Normal  

Normal  

> Normal  

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kebisingan di bagian Sawmill, 

Kiln Dry dan Pembahanan masih normal karena nilainya kurang dari 85 dBA 

yaitu 84,36 dBA; 81,54 dBA; 83,03 dBA. Sedangkan di divisi mesin (processing) 

intensitas kebisingannya sudah melebihi normal karena nilainya lebih dari 85 dBA 
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yaitu 88,37 dBA. Oleh karena itu di divisi mesin (processing) dijadikan sebagai 

tempat penelitian karena intensitanya lebih dari normal dan jam kerjanya 9 – 10 

jam kerja per hari. Untuk itu pada divisi mesin (proccessing) diperlukan alat 

pelindung telinga untuk mengurangi tingkat kebisingan agar kerja tidak terganggu 

dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan.  

4.1.1.2 Hasil Penilaian dari Angket 

 

Tabel 4. 2  
Distribusi frekuensi umur responden yang tidak memakai APT 

 
Golongan Umur (tahun) Jumlah Persentase (%) 

50 

10 

30 

0 

10 

5 

1 

3 

0 

1 

50 

10 

30 

0 

10 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan umur perajin meubel kayu 

PT. Kota Jati Furindo Jepara yang tidak memakai APT mencapai 50% menempati 

usia minimal (20 – 25 tahun ) dan mencapai 10 % menempati usia maksimal (41 – 

45 tahun). Jadi umur rata-rata perajin meubel kayu yang memakai APT adalah 

usia minimal yaitu antara 20 – 25 tahun. 
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Tabel 4. 3  
Distribusi frekuensi umur responden yang memakai APT 

 
Golongan Umur (tahun) Jumlah  Persentase (%) 

15 – 20  

21 – 25  

26 – 30  

31 – 35  

1 

5 

4 

0 

10 

50 

40 

0 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan umur perajin meubel kayu 

PT. Kota Jati Furindo Jepara yang memakai APT mencapai 10% menempati usia 

minimal (15 – 20 tahun ) dan mencapai 50 % menempati usia 21 – 25 tahun. Jadi 

umur rata-rata perajin meubel kayu yang memakai APT adalah usia antara 21 – 25 

tahun. 

Tabel 4. 4  
Distribusi frekuensi masa kerja responden yang tidak memakai APT 

 
Masa Kerja  (tahun) Jumlah  Persentase (%) 

1 – 5  

6 – 10  

11 – 15  

16 – 20   

4 

3 

2 

1 

40 

30 

20 

10 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan masa kerja perajin meubel 

kayu PT. Kota Jati Furindo Jepara yang tidak memakai APT mencapai 40% untuk 

masa kerja 1 – 5 tahun dan mencapai 10 % untuk masa kerja 16 – 20 tahun. Jadi 
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masa kerja rata-rata perajin meubel kayu yang tidak memakai APT adalah masa 

kerja minimal yaitu antara 1 – 5 tahun. 

Tabel 4. 5  
 Distribusi frekuensi masa kerja responden yang memakai APT 

 
Masa Kerja  (tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 – 5  

6 – 10  

11 – 15  

16 – 20   

5 

4 

1 

0 

50 

40 

10 

0 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan masa kerja perajin meubel 

kayu PT. Kota Jati Furindo Jepara yang memakai APT mencapai 50% untuk masa 

kerja minimal (1 – 5 tahun ) dan mencapai 10 % untuk masa kerja maksimal (11 – 

15 tahun). Jadi masa kerja rata-rata perajin meubel kayu yang memakai APT 

adalah masa kerja minimal yaitu antara 1 – 5 tahun. 

Gambar 4.1 
Grafik Hasil Produksi Perajin Meubel Kayu 
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Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan rata-rata hasil produksi 

perajin meubel kayu PT. Kota Jati Furindo Jepara yang tidak memakai APT 

adalah 40 – 44 potong kayu per hari (50%). Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

produksi dari perajin meubel kayu tersebut kurang baik karena kurang memenuhi 

standar perusahaan. Standar perusahaan yang diharapkan adalah 45 potong kayu 

per hari. 

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan rata-rata hasil produksi 

perajin meubel kayu PT. Kota Jati Furindo Jepara yang memakai APT adalah 50 – 

54 potong kayu per hari (80%). Hal ini menunjukkan bahwa hasil produksi dari 

perajin meubel kayu tersebut baik karena telah memenuhi standar perusahaan. 

Standar perusahaan yang diharapkan adalah 45 potong kayu per hari.  

Tabel 4.8 
Data Hasil Penelitian tentang faktor  

yang mempengaruhi hasil produksi perajin 
 

 Pengetahuan Kesehatan dan gizi kerja 

Memakai APT 65% 70% 

Tidak memakai APT  35% 30% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perajin meubel kayu yang memakai 

alat pelindung telinga (APT) mempunyai pengetahuan = 65% sedangkan perajin 

yang tidak memakai alat pelindung telinga (APT) = 35%. Hal ini berarti perajin 

yang mamakai APT mempunyai pengetahuan tentang earplug yang lebih baik 

daripada yang tidak memakai. Kesehatan dan gizi kerja perajin yang memakai 
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APT = 70% dan yang tidak memakai = 30%. Jadi kesehatan dan gizi kerja perajin 

yang memakai APT lebih abik daripada yang tidak memakai. 

 

4.1.2  Analisis Data  

 Untuk menguji ada tidaknya perbedaan prestasi kerja antara perajin 

meubel kayu yang memakai alat pelindung telinga (earplug) dengan yang tidak 

memakai pada divisi mesin (processing) di PT. Kota Jati Furindo Jepara dengan 

menguraikan : 

Analisis Data Hasil Penelitian Dengan Keseluruhan Responden Penelitian 

Table 4.8 
Data Hasil Penelitian Hasil Produksi  

No  Hasil Produksi  Keterangan  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

48  
53 
51 
54 
52 
49 
50 
51 
50 
51 
37 
42 
42 
45 
49 
47 
44 
43 
44 
45 
 

Pakai APT 
Pakai APT 
Pakai APT 
Pakai APT 
Pakai APT 
Pakai APT 
Pakai APT 
Pakai APT 
Pakai APT 
Pakai APT 

Tidak Pakai APT  
Tidak Pakai APT 
Tidak Pakai APT 
Tidak Pakai APT 
Tidak Pakai APT 
Tidak Pakai APT 
Tidak Pakai APT 
Tidak Pakai APT 
Tidak Pakai APT 
Tidak Pakai APT 
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Dari data hasil penelitian diatas, setelah diolah dengan rumus statistik 

dipeoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.9 
Analisis Data Hasil Produksi 

Group Statistics

10 44.0000 2.7889 .8819
10 50.9000 1.7920 .5667

KELOMPOK
"tidak pakai"
"pemakai"

DATA
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

Jumlah responden = 20 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok. 

Kelompok 1 adalah kelompok perajin yang memakai APT dan kelompok 2 adalah 

kelompok perajin yang tidak Memakai APT. Pada kelompok responden yang 

tidak memakai tutup telinga mempunyai mean hasil produksi = 44,00, std dev = 

2,7889, standar error mean 0,8819. Dari mean hasil produksi yang didapat = 

44,00 menunjukkan bahwa hasil produksinya kurang memenuhi standar dari 

perusahaan karena standar yang diharapkan dari perusahaan adalah 45 potong 

kayu per hari. Pada kelompok responden yang memakai tutup telinga mempunyai 

mean hasil produksi = 50,90, std dev = 1,7920, standar error mean 0,5667. Jadi 

varians kelompok responden yang tidak memakai tutup telinga = (2,7889)² = 7,78. 

Jadi varians kelompok responden yang memakai tutup telinga = (1,7920)² = 3,21. 

Dari mean hasil produksi yang didapat yaitu 50,90 menunjukkan bahwa hasil 

produksinya telah memenuhi standar dari perusahaan karena standar yang 

diharapkan dari perusahaan adalah 45 potong kayu per hari.  
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Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas 

untuk menentukan rumus t - test mana yang akan dipakai. 

Uji homogenitas data: 

Rumus yang digunakan: 

F = 
Vk
Vb  

Dari data di atas diketahui bahwa : varian terbesar (Vb) = 7,78 dan varian 

terkecil (Vk) = 3,21. Jadi F hitung = 42,2
21,3
78,7

= . Dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5% sehingga F tabel = 3,18. Kriteria pengambilan keputusan: jika 

harga F < F(5%: v1,v2) maka data homogen, dimana v1 = nb – 1 dan v2 = nk – 1 

dengan taraf signifikansi 5%, nb banyak responden yang mempunyai varians 

terbesar dan nk banyak responden yang mempunyai varians terkecil. Jadi data 

homogen karena F hitung < F tabel (2,42<3,18). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 : Analisis Data Uji Hipotesis  
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Independent Samples Test

-6.582
18

.000

-6.9000

1.0483

-9.1024
-4.6976

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference

Std. Error Difference

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality
of Means

Equal variances
assumed

DATA

 
Dari tabel di atas diketahui : Harga t hitung =  6,582, kriteria pengambilan 

keputusan : Jika varians homogen, t signifikan jika t > t (5%:n1+n2-2) dan jika 

variansnya tidak homogen t signifikan jika t > t(5%:n1-1). Pada uji ini menggunakan 

taraf signifikansi 5% maka t tabel = 2,101 sehingga t signifikan karena t hitung 

lebih besar dari t tabel (6,582 > 2,101) hal ini berarti Ha diterima. Dari hasil ini 

dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara responden yang menggunakan 

penutup telinga dengan responden yang tidak menggunakan penutup telinga pada 

hasil produksi kayu. Dari rata – rata hasil produksi antara perajin yang memakai 

APT dengan yang tidak memakai APT didapatkan selisih 6,9. Jadi perajin yang 

memakai alat pelindung telinga hasil produksinya lebih baik daripada perajin yang 

tidak memakai alat pelindung telinga karena rata – rata hasil produksi perajin 

yang memakai alat pelindung telinga telah memenuhi standar perusahaan. 

 

 

4.2.3. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

prestasi kerja (hasil produksi) perajin meubel kayu yang memakai alat pelindung 

telinga (earplug) dengan prestasi kerja (hasil produksi) perajin meubel kayu yang 

tidak memakai alat pelindung telinga (earplug) pada divisi mesin (processing) di 
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PT. Kota Jati Furindo Jepara. Bila perajin selalu memakai alat pelindung telinga 

(earplug) saat bekerja maka hasil produksinya semakin baik. 

Pada divisi mesin (processing) di PT. Kota Jati Furindo Jepara mempunyai 

tingkat kebisingan 88,37 dBA dan jam kerja 9 – 10 jam per hari, sehingga perajin 

di divisi ini lebih banyak terpapar kebisingan daripada divisi yang lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada divisi mesin ini mempunyai intensitas kebisingan yang 

melebihi standar karena standar intensitas kebisingan yang dianjurkan adalah 85 

dBA untuk 8 jam kerja, sehingga sangat diperlukan alat pelindung diri khususnya 

alat pelindung telinga untuk mengurangi kebisingan.  

PT. Kota Jati Furindo Jepara mempunyai perhatian yang besar terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini terlihat dengan adanya penyediaan alat 

pelindung diri seperti masker, earplug dan lainnya, adanya jaminan biaya akibat 

kecelakaan kerja. Penyediaan alat pelindung diri seperti masker, earplug, sangat 

penting karena dapat menunjang hasil produksi pekerja, karena dengan adanya 

masker ataupun earplug proses kerja tidak terganggu, sehingga hasil kerjapun 

baik. Walaupun perusahaan sudah menyediakan alat pelindung diri, namun 

banyak pekerja yang enggan untuk memakainya. Hal ini disebabkan oleh : 

kurangnya pengetahuan tentang alat pelindung diri, sudah terbiasa dengan 

lingkungan yang bising sehingga merasa tidak memerlukannya.   

Dalam penelitian ini earplug yang digunakan oleh perajin meubel kayu 

adalah earplug jenis pre-molded yang terbuat dari karet. Dari hasil angket 

diperoleh rata – rata umur perajin meubel kayu baik yang memakai earplug atau 

tidak memakai adalah 20 – 25 tahun sedangkan rata – rata masa kerja perajin 
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meubel kayu baik yang memakai earplug atau yang tidak memakai adalah 1 – 5 

tahun. 

Hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rata – rata 

hasil produksi perajin meubel kayu PT. Kota Jati Furindo Jepara yang memakai 

APT adalah 50,9 (51) potong kayu per hari (54%). Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil produksi dari perajin meubel kayu tersebut baik karena telah memenuhi 

standar perusahaan. Standar perusahaan yang diharapkan adalah 45 potong kayu 

per hari. Sedangkan hasil produksi perajin meubel kayu PT. Kota Jati Furindo 

Jepara yang tidak memakai APT adalah 44 potong kayu per hari (46%). Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil produksi dari perajin meubel kayu tersebut kurang baik 

karena kurang memenuhi standar perusahaan. Standar perusahaan yang 

diharapkan adalah 45 potong kayu per hari. Dari data ini dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara perajin yang memakai alat pelindung 

telinga (APT) dengan yang tidak memakai. 

Analisis data yang diperoleh menunjukkan hasil produksi perajin meubel 

kayu yang memakai alat pelindung telinga (APT) = 54% dan perajin meubel yang 

tidak memakai alat pelindung telinga (APT) = 46%. Hal ini berarti bahwa perajin 

meubel kayu yang memakai alat pelindung telinga (APT) mempunyai hasil 

produksi yang lebih baik daripada perajin meubel kayu yang tidak memakai alat 

pelindung telinga (APT) dan mempunyai selisih hasil produksi 8%. Pada perajin 

meubel kayu yang memakai alat pelindung telinga (APT) mempunyai hasil 

produksi yang lebih baik karena : (1) mempunyai pengetahuan tentang earplug 

65%, (2) pendidikan rata – rata adalah SMU. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil produksi perajin meubel kayu yang 

memakai alat pelindung telinga (earplug) dengan hasil produksi perajin meubel 

kayu yang tidak memakai alat pelindung telinga (earplug) pada divisi mesin 

(processing) di PT. Kota Jati Furindo Jepara. Perajin yang menggunakan alat 

pelindung telinga (APT) mempunyai hasil produksi yang lebih baik daripada 

perajin yang tidak memakai. 

 

5.2 SARAN 

 Dari simpulan yang diperoleh dapat diajukan saran antara lain :  

1) Bagi perajin meubel kayu yang tidak memakai alat pelindung telinga 

(earplug) dianjurkan memakai alat pelindung telinga (earplug) yang 

disediakan oleh perusahaan agar hasil produksi lebih baik dan juga untuk 

menjaga kesehatan tubuh. 

2) Bagi pihak perusahaan agar menetapkan kebijakan tentang penggunaan alat 

pelindung diri, khususnya alat pelindung telinga dan masker serta dapat 

memberikan sanksi bagi pekerja yang melanggar. 

3) Bagi peneliti lain agar dapat menganalisis lebih jauh tentang hasil produksi 

pada pekerja yang terpapar kebisingan terutama yang tidak memakai alat 

pelindung telinga pada perusahaan yang mempunyai intensitas kebisingan 

tinggi.  
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DAFTAR REVISI 
 

Tabel 1 
Daftar Revisi 

No. Nama Penguji Revisi Halaman 

1. Drs. Herry Koesyanto, 
M.S 

Judul  
Sari 
Motto dan persembahan 
Penulisan kata pengantar  
Penomoran daftar isi 
Permasalahan  
Manfaat 
Penegasan istilah 
Bab 3 (populasi, sampel, 
urutan) 
Bab 4 
 
 
 

i 
ii 
iv 
v 

vii 
5 
6 
6 
32 
 

45 
 
 
 

 
 
 
 

Penguji I 
 
 
 
 
 

Drs.Herry Koesyanto, M.S 
NIP. 131571549 
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DAFTAR REVISI 
 

Tabel 2 
Daftar Revisi 

 
No. Nama Penguji Revisi Halaman 

1. Dra. E.R Rustiana, 
M.Si. 

Tambahan untuk kerangka 
teori  
Bab 2  
Penulisan kutipan   
 
 

31 
 
8 
13 

 
 
 
 

Penguji II 
 
 
 
 
 

Dra.E.R Rustiana, M. Si 
NIP. 131472346 
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DAFTAR REVISI 

 
Tabel 3 

Daftar Revisi 
 

No. Nama Penguji Revisi Halaman 

1. Drs. Bambang 
Wahyono 

Tanda baca  
Lampiran 6 
Bab 4 (analisis data)  
 
 

- 
73 
53 

 
 
 
 

Penguji III 
 
 
 
 
 

Drs. Bambang Wahyono 
NIP. 131674366 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 
No. Aspek-aspek Indikator Soal 

1.  

 

2. 

 

 

3. 

 

4 

 

 

 

 

 

5.  

 

Masa Kerja  

 

Kondisi Lingkungan Kerja  

 

 

Kesehatan  

 

Penggunaan Earplug  

 

 

 

 

 

Konsumsi Makanan  

Lama Bekerja (mulai awal 

masuk sampai sekarang) 

1. Bising di tempat kerja 

2. Posisi kerja. 

3. Hubungan dengan pimpinan  

1. Pemeriksaan Kesehatan  

2. Keluhan selama bekerja  

1. Pengetahuan tentang earplug 

2. Frekuensi penggunaan 

earplug 

3. Penyediaan earplug oleh 

perusahaan  

1. Penyediaan makanan oleh 

perusahaan  

2. Gizi Makanan  

 

1 

 

5-8 

4 

2 

16 

17 

9 – 11 

& 15 

14 

 

12-13 

 

19 

 

20 
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4. Apakah posisi kerja anda dekat dengan mesin ? 

a. Ya  

b. Tidak  

5. Apakah anda merasa bising bekerja di tempat ini ? 

a. Ya  

b. Tidak  

6. Apakah anda sudah terbiasa dengan suara bising seperti ini ?  

a. Ya  

b. Tidak  

7. Apakah Anda merasa terganggu dengan suara bising tersebut ? 

a. Ya  

b. Tidak  

8. Dengan suara bising tersebut apakah anda merasa sulit berkonsentrasi selama      

bekerja ? 

a. Ya  

b. Tidak  

 

II. Earplug 

9. Tahukah anda mengenai earplug atau sumbat telinga ? 

a. Ya  

b. Tidak  

10. Tahukah anda tentang cara penggunaan earplug ? 

a. Ya  

b. Tidak  
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11. Apakah di tempat anda pernah dilaksanakan penyuluhan tentang pemakaian 

earplug ? 

a. Ya  

b. Tidak  

12. Apakah di tempat kerja anda menyediakan earplug atau sumbat telinga ? 

a. Ya  

b. Tidak  

13. Apakah anda selalu dianjurkan untuk memakai earplug saat bekerja ? 

a. Ya  

b. Tidak  

14. Apakah anda selalu menggunakan earplug saat bekerja ? 

a. Ya  

b. Tidak  

15. Tahukah anda kalau earplug atau sumbat telinga dapat mengurangi kebisingan 

selama bekerja ? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu  

 

III. Kesehatan  

16. Apakah di tempat kerja anda pernah dilakukan pemerikasaan kesehatan ? 

a. Ya  

b. Tidak  

17. Apakah anda pernah menderita gangguan telinga akibat bising ? 

a. Ya  

b. Tidak  
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18. Pernahkah anda tidak masuk selama bekerja disini karena sakit ? 

a. Pernah  

b. Tidak Pernah  

 

IV. Konsumsi Makanan  

19. Apakah di tempat kerja anda menyediakan makanan untuak para pekerja ? 

a. Ya  

b. Tidak  

20. Apakah konsumsi makanan anda telah memenuhi gizi seimbang ? 

a. Ya  

b. Tidak  
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CONTOH PERHITUNGAN ANALISIS  

UJICOBA INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Perhitungan validitas butir soal 

Rumus yang digunakan: 

)²}Y(²YN)²}{X(²XN{
)Y)(X(XYN

rxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Pada butir soal nomor 1 diketahui: 

ΣX = 10  ΣX² = 10  N = 20 

ΣY = 218  ΣY² =2912  ΣXY = 135 

Kemudian harga-harga tersebut dimasukkan ke dalam rumus menjadi: 

502,0
)²}218(2912.20)²}{10(10.20{

)218)(10(135.20rxy =
−−

−
=  

Harga rxy kemudian dibandingkan dengan harga r(5%:20) = 0,444. 

Karena harga rxy (0,502) > 0,444 maka butir soal tersebut valid  

Untuk butir soal yang lain cara perhitungannya analog sama dengan di atas. 

 

Perhitungan reliabilitas instrumen 

Rumus yang digunakan: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Σ−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

²S
pq²S

1k
kr11  

Dari tabel diketahui harga dari: 

Σpq = 4,760  S² = 28,20  k = 20 

Harga-harga tersebut kemudian dimasukkan ke rumus menjadi: 

875,0
20,28

760,420,28
120

20r11 =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=  

Harga r11 kemudian dibandingkan dengan harga r(5%:20) = 0,444. 

Karena harga r11 (0,875) > 0,444 maka instrumen tersebut reliabel  
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ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN DENGAN SPSS 10.0 
 

Group Statistics

10 44.0000 2.7889 .8819
10 50.9000 1.7920 .5667

KELOMPOK
"tidak pakai"
"pemakai"

DATA
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 
Dari tabel di atas diketahui: 
Banyak data (N) = 10 
Pada responden yang tidak memakai tutup telinga, mean = 44,00, std dev = 
2,7889, standar error mean 0,8819 
Pada responden yang memakai tutup telinga, mean = 50,90, std dev = 1,7920, 
standar error mean 0,5667 
Jadi varians responden yang tidak memakai tutup telinga = (2,7889)² = 7,78 
Jadi varians responden yang memakai tutup telinga = (1,7920)² = 3,21 
 
Uji homogenitas data: 
Rumus yang digunakan: 

F = 
Vk
Vb  

Dari data di atas Vb = 7,78 dan Vk = 3,21 

Jadi Fhitung = 42,2
21,3
78,7

=  

Harga F(5%:9:9) = 3,18 
Karena F hitung < F tabel maka data homogen. 

Independent Samples Test

-6.582
18

.000

-6.9000

1.0483

-9.1024
-4.6976

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference

Std. Error Difference

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality
of Means

Equal variances
assumed

DATA

 
Dari tabel di atas diketahui: 
Harga t hitung = -6,582 dengan signifikansi 0,00. 
Karena harga signifikansinya < 5% maka t hitung signifikan artinya ada 
perbedaan antara responden yang menggunakan penutup telingan dengan 
responden yang tidak menggunakan penutup telinga pada hasil produksi kayu. 
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HASIL PENGUKURAN KEBISINGAN DI PT KOTA JATI FURINDO 

JEPARA 

1. Bagian Sawmill  

Pengukuran dilakukan dengan 6 kali pembacaan dan diperoleh data sebagai 

berikut : 82,6; 83,3; 84,5; 85,1; 85,1; 85,0, kemudian dilakukan perhitungan :  

Lek = 10 Log 
n
1  ( 10 10

1l
+ 10 10

2l
+ 10 10

3l
+….) dBA. 

      = 10 Log 
6
1  ( 10 10

6,82
+ 10 10

3,83
+ 10 10

5,84
+ 10 10

1,85
 + 10 10

1,85
 + 10 10

0,85
 ) 

= 10 Log 
6
1  ( 10 8,26 + 108,33 + 108,45 + 108,51 + 108,51 + 108,5 ) 

= 10 Log 
6
1  (1641019668) 

= 10 Log 273503278 

= 84,36 dBA.  

2. Bagian Kiln Dry  

Pengukuran dilakukan dengan 6 kali pembacaan dan diperoleh data sebagai 

berikut : 81,4; 82; 81,2; 81,2; 82,3; 81, kemudian dilakukan perhitungan :  

Lek = 10 Log 
n
1  ( 10 10

1l
+ 10 10

2l
+ 10 10

3l
+….) dBA. 

= 10 Log 
6
1  ( 10 8,14 + 108,2 + 108,12 + 108,12 + 108,23 + 108,1 ) 

= 10 Log 
6
1  (855895999,9) 

= 10 Log 142649333,3 

= 81,54 dBA.  



Lampiran 9  75

3. Pembahanan  

Pengukuran dilakukan dengan 6 kali pembacaan dan diperoleh data sebagai 

berikut : 80; 81,4; 84,4; 82,2; 81,1; 86, kemudian dilakukan perhitungan :  

Lek = 10 Log 
n
1  ( 10 10

1l
+ 10 10

2l
+ 10 10

3l
+….) dBA. 

= 10 Log 
6
1  ( 10 8 + 108,14 + 108,44 + 108,22 + 108,11 + 108,6 ) 

= 10 Log 
6
1  (1206352113) 

= 10 Log 20158685,5 

= 83,03 dBA. 

4. Divisi Mesin (Processing)  

Pengukuran dilakukan dengan 6 kali pembacaan dan diperoleh data sebagai 

berikut : 82,1; 88; 89,1; 86,6; 86,5; 88, kemudian dilakukan perhitungan :  

Lek = 10 Log 
n
1  ( 10 10

1l
+ 10 10

2l
+ 10 10

3l
+….) dBA. 

= 10 Log 
6
1  ( 10 8,21 + 108,8 + 108,91 + 108,66 + 108,65 + 108,8 ) 

= 10 Log 
6
1  (4123806759) 

= 10 Log 687301126,5 

= 88,37 dBA. 
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REKAPITULASI HASIL PRODUKSI DIVISI MESIN (PROCESSING) 

PT.KOTA JATI FURINDO JEPARA SELAMA SEMINGGU  

(21 – 26 FEBUARI 2005) 

No. NAMA 1 2 3 4 5 6 Rata – Rata Pembulatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Sukoyo (TP) 

Riyono (TP) 

Nur S (TP) 

Endar (TP) 

Sutomo (TP) 

Rudi H (TP)  

Soni (TP) 

Bambang (TP) 

Didik (TP) 

Charles (TP) 

Sholikul H (P) 

Hartanto (P) 

Partono (P)  

Gatot S (P)  

M. Sodikin (P) 

Teguh (P) 

Zaenal (P)  

Wilono (P) 

Andi P (P) 

Heru  (P) 

 

50 

48 

30 

32 

45 

45 

60 

46 

52 

50 

54 

60 

52 

40 

38 

42 

42 

56 

56 

54 

46 

46 

42 

50 

52 

54 

36 

36 

32 

30 

50 

52 

48 

48 

46 

44 

45 

46 

46 

52 

24 

30 

42 

50 

58 

52 

48 

48 

46 

42 

30 

48 

52 

60 

62 

58 

52 

56 

54 

56 

32 

42 

50 

46 

48 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

58 

58 

62 

64 

44 

46 

45 

45 

43 

41 

40 

40 

40 

41 

42 

48 

50 

52 

54 

54 

56 

48 

48 

52 

56 

62 

52 

20 

52 

40 

48 

49 

50 

52 

50 

36 

38 

42 

52 

56 

46 

47 

48 

50 

52 

50 

52 

48 

49 

38,83 

42,33 

42,16 

44,67 

49,33 

46,5 

44,33 

43 

44,33 

45,33 

48,33 

53,33 

50,83 

54,33 

52 

49,33 

49,5 

51,16 

49,83 

51 

 

 

39 

42 

42 

45 

49 

47 

44 

43 

44 

45 

48 

53 

51 

54 

52 

49 

50 

51 

50 

51 

Ketertangan : 

P  : Pakai APT 

TP  : Tidak Pakai APT  
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IDENTITAS RESPONDEN PENELITIAN 
      

No Nama 
Umur 
(Th) 

Masa kerja 
(Th) Pendidikan Kelompok 

1 Sukoyo 34 12 SD Tak pakai penutup telinga 
2 Riyono 34 13 SLTA Tak pakai penutup telinga 

3 
Nur 
sholeh 25 5 SMU Tak pakai penutup telinga 

4 Endar 24 6 SMA Tak pakai penutup telinga 
5 Sutomo 45 16 SD Tak pakai penutup telinga 
6 Rudi H 28 7 SMA Tak pakai penutup telinga 
7 Soni 25 5 STM Tak pakai penutup telinga 
8 Bambang 32 7 SMA Tak pakai penutup telinga 
9 Didik 20 4 SMP Tak pakai penutup telinga 

10 Charles 24 5 STM Tak pakai penutup telinga 

11 
Sholikul 
H 22 3 SMP Pakai penutup telinga 

12 Hartanto 19 2 SMA Pakai penutup telinga 
13 Partono 27 6 SMA Pakai penutup telinga 
14 Gatot S 33 12 SMU Pakai penutup telinga 
15 M Sodikin 27 7 SMP Pakai penutup telinga 
16 Teguh 22 5 STM Pakai penutup telinga 
17 Zaenal 27 8 STM Pakai penutup telinga 
18 Wilono 22 4 SMA Pakai penutup telinga 
19 Andi P 22 4 SMU Pakai penutup telinga 
20 Heru 27 7 STM Pakai penutup telinga 
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