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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

      Perkembangan industri di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Dimana 

perkembangan ini juga diiringi dengan kemajuan teknologi yang modern dan 

canggih. Hal ini ditandai dengan perubahan alat-alat produksi dari manual menjadi 

otomatis. Penggunaan alat dan mesin yang semakin canggih tidak hanya membawa 

dampak positif namun juga dampak negatif. Dampak positif dari penggunan alat 

dan mesin dapat memberi kemudahan-kemudahan dalam bekerja. Begitupula 

sebaliknya disisi lain kecanggihan teknologi dapat menimbulkan dampak negatif 

yaitu merupakan sumber-sumber bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan 

akibat kerja. 

Penggunaan mesin, alat kerja dalam proses industri akan menimbulkan 

kebisingan di tempat kerja. Dimana bising dapat berpengaruh kepada tenaga kerja 

maupun masyarakat sekitar yang terpapar bising. Kebisingan dapat menyebabkan 

beberapa gangguan secara umum antara lain gangguan pendengaran, gangguan 

fisiologi dan gangguan psikologis. Penggunaan mesin-mesin di dalam proses 

industri menghasilkan kebisingan yang tidak dapat dihindari, namun dapat 

dikontrol dan dilakukan upaya pengendalian.  

Kebisingan adalah bunyi atau suara yang keberadaanya tidak dikehendaki 

(noise is unwanted sound). Salah satu dampak utama kebisingan kepada kesehatan 

dapat menyebabkan kerusakan pada indera pendengaran. Alat pendengaran 

manusia hanya dapat menerima suara bising pada batas tertentu, yaitu yang 
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dinyatakan dengan Nilai Ambang Batas (NAB). Jika suara melebihi NAB bisa 

dikatakan sebagai bising. Kebisingan dimanapun tempatnya dapat menyebakan 

gangguan pada siapaun yang berada dalam lingkungan bising (Suma’mur P.K, 

1994). 

Bising dapat menyebabkan beberapa pengaruh terhadap tenaga kerja, 

misalnya: pengaruh fisiologis, pengaruh psikologis berupa gangguan, pengaruh 

pada komunikasi dan pengaruh yang paling serius adalah gangguan terjadinya 

ketulian. Penggaruh fisiologi dapat dilihat dari peningkatan tekanan darah, 

peningakatan denyut nadi, gangguan tidur, konstruksi pembuluh darah kecil 

terutama pada kaki dan tangan, menyebabkan pucat dan gangguang sensoris, serta 

gangguan refelks. Gangguan psikologis dapat mempengaruhui stabilitas mental dan 

reaksi psikologis yang menimbulkan rasa khawatir, jengkel, mudah marah, mudah 

tersinggung, dan gugup. Gangguan yang paling serius yaitu terjadinya ketulian, 

baik ketulian sementara maupun ketulian menetap (Soeripto M, 2008). 

Hampir di seluruh negara industri kebisingan menjadi salah satu faktor 

penyebab terjadinya gangguan pendengaran. Menurut laporan WHO (2004), 

terdapat hampir 14 % dari total tenaga kerja di negara industri terpapar bising 

melebihi 90 dB di tempat kerjanya. Sedangkan di Amerika Serikat, berdasarkan 

National Institute for Deafness and Communication Disorders (NIDCD) dan 

Occupational Safety and Health  Administrasion (OSHA) mengatakan bahwa lebih 

dari 30-40 juta masyarakat AS terpapar bising dan setengah dari penduduk tersebut 

adalah tenaga kerja aktif. 
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Pada pertemuan konsultasi WHO- SEARO (South East Asia Regional Office) 

Intercountry Meeting (2002), menyebutkan bahwa kebisingan merupakan salah 

satu faktor penyebab masalah utama gangguan pendengaran di Indonesia. 

Gangguan pendengaran akibat bising lingkungan kerja (ONIHL/Occupational 

Noise - Induced Hearing Loss) menduduki presentase terbanyak jika di bandingkan 

akibat terpapar bising lainnya (Bashiruddin & Soetirto, 2007). 

PT. X merupakan salah satu perusahaan pakan ternak di Indonesia. Dimana 

terdapat potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Pada area 

feedmill terdapat beberapa proses produksi seperti grinding, mixing, pelleting, dan 

packing yang menimbulkan bising dan dapat berakibat perubahan ambang dengar 

pada tenaga kerja. Namun hal ini juga ditentukan oleh karakteristik individu tenaga 

kerja yang meliputi usia, lama bekerja, lama paparan, dan pemakaian alat pelindung 

telinga. Semakin lama tenaga kerja bekerja di tempat bising dan tidak menggunakan 

alat pelindung telinga, risiko mengalami gangguan pendengaran yg ringan maupun 

serius juga akan semakin tinggi. Contohnya adalah kenaikan ambang dengar 

telinga.  

Kebisingan di tempat kerja sampai sekarang masih menjadi masalah serius di 

tempat kerja menggunakan mesin- mesin dengan tingkat bising yang tinggi. Oleh 

karena ini peneliti berinisiatif melakukan penelitian tentang hubungan intensitas 

kebisingan dan karakteristik individu dengan nilai ambang dengar pada tenaga kerja 

yang terpapar bising khususnya di lantai 3 PT. X.  
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1.2 Identifikasi Masalah  

PT. X merupakan industri yang memproduksi pakan ternak unggas seperti ayam 

petelur, ayam boirel, ayam aduan, ayam kampung burung puyuh, bebek, dan babi. 

Dimana dalam proses produksinya menggunakan mesin- mesin canggih dan 

berisiko untuk menimbulkan kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) 

bagi tenaga kerjanya. Proses produksi di PT. X yang merupakan bagian dari fungsi 

organisasi perusahaan, bertanggung jawab terhadap seluruh proses mulai proses 

penyiapan bahan baku, pengolahan bahan, penimbangan bahan hingga pengepakan 

produk (packaging) menjadi produk siap jual.  

Lantai 3 merupakan salah satu bagian di area feedmill (proses produksi) yang 

terdapat beberapa aktifitas tenaga kerja yaitu premix- hand add, operator pellet, 

operator mixer, dan operator extruder. Dalam menjalankan proses produksi, tenaga 

kerja tentunya harus dibantu oleh alat atau mesin- mesin tersebut diantaranya 

extruder, mesin pellet, mesin mixer, elevator, ch (rantai) dan crumbler. Dimana 

mesin- mesin tersebut dalam proses produksinya dapat menimbulkan kebisingan 

yang tinggi. Berdasarkan data sekunder yang di peroleh dari perusahaan pada lantai 

3 area feedmill, intensitas kebisingan di PT. X melebihi Nilai Ambang Batas yaitu 

> 85 dBA yang di perbolehkan untuk pemaparan 8 jam per hari berdasarkan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 51/Men/1999 tentang Nilai Ambang 

Batas Fisika di Tempat Kerja pasal 3. 

Hasil pra- survey peneliti, ditemukan beberapa atau hampir semua tenaga kerja 

yang terpapar bising di area lantai 3 yang tenaga kerjanya tidak menggunakan APT 

(alat pelindung Telinga).  Dimana di area tersebut terdapat beberapa macam 
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aktifitas tenaga kerjaan. Padahal perusahaan sudah menyediakan APT yang di 

bagikan oleh supervisor masing- masing sebelum bekerja.  

Intensitas bising yang tinggi pada proses produksi dan terus menerus dapat 

menggangu kesehatan tenaga kerja khususnya pada indera pendengaran. Dalam hal 

ini dapat mempengaruhi gangguan auditory yaitu nilai ambang pendengaran 

seseorang. Penurunan ambang dengar seesorang tidak hanya dapat dilihat dari 

intensitas kebisingan saja. Namun bisa dilihat dari karakteristik individu yang 

meliputi usia, lama paparan, lama bekerja, dan pemakain APT (Alat Pelindung 

Telinga). 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang maka penelitian akan dibatasi pada intensitas 

kebisingan dan karakteristik individu terhadap nilai ambang dengar tenaga kerja 

yang terpapar bising di lantai 3 PT. X.   

1.4 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan intensitas kebisingan dan karakteristik individu terhadap 

nilai ambang dengar tenaga kerja yang terpapar bising di Lantai 3 PT. X?  

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum Penelitian 

Menganalisis hubungan intensitas kebisingan dengan nilai ambang dengar 

tenaga kerja yang terpapar bising di Lantai 3 PT. X.   

1.5.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Mengidentifikasi intensitas kebisingan di lantai 3 PT. X. 

2. Mengidentifikasi upaya pengendalian kebisingan di PT X.  
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3. Mengidentifikasi karakteristik individu meliputi usia, masa kerja, lama 

paparan dan penggunaan APT (Alat Pelindung Telinga) di lantai 3 PT. X.  

4. Mengidentifikasi ambang dengar tenaga kerja di lantai 3 PT.  X. 

5. Menganalisis hubungan kebisingan dan karakteristik individu dengan nilai 

ambang dengar tenaga kerja di lantai 3 PT. X. 

6. Menganalisis faktor dominan yang berhubungan dengan nilai ambang 

dengar tenaga kerja di lantai 3 PT.X.  

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi Penelitan 

Manfaat bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam 

hal penelitian dan penulisan karya ilmiah serta dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang kesehatan dan keselamatan kerja.  

1.6.2 Bagi Instansi 

Manfaat bagi instansi dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

manajemen khususnya dalam masalah pengendalian. 

1.6.3 Bagi Penelitian Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan 

untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.  
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