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 BAB I    

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi pada era industrialisasi saat ini sangat maju. Kemajuan 

teknologi tersebut membuat penggunaan alat dan mesin dalam suatu industri 

akan mengalami peningkatan sesuai kebutuhan industri tersebut. 

Penggunaan alat dan mesin khususnya dalam proses produksi akan 

menimbulkan beberapa masalah. Masalah tersebut diantaranya adalah mesin 

dapat menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan dan 

kesehatan pekerja (Setiyanto, 2013).  

Menurut  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

13 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di 

tempat kerja pada BAB II pasal 5 bahwa pekerja hanya boleh terpapar 

selama 8 jam kerja per hari dengan intensitas kebisingan sebesar 85 dBA. 

Kebisingan merupakan suatu masalah yang sering muncul hampir di semua 

tempat kerja. Paparan kebisingan dalam kurun waktu yang lama dengan 

intensitas kebisingan yang melebihi NAB (Nilai Ambang Batas) akan 

menimbulkan beberapa masalah yang terjadi, terutama pada masalah 

kesehatan pekerja. 

Efek kesehatan akibat terpaparnya kebisingan yang tinggi dapat 

menimbulkan beberapa hal seperti perubahan frekuensi jantung, perubahan 

tekanan darah dan tingkat pengeluaran keringat (Tambunan, 2005). Selain 
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itu menurut Harrrington dan Gill (2003) intensitas kebisingan yang tinggi 

juga dapat menimbulkan efek psikososial serta psikomotor ringan. 

Kebisingan yang memiliki intensitas kebisingan tinggi dan kebisingan 

yang datangnya tiba-tiba dapat menimbulkan gangguan. Gangguan tersebut 

diantaranya adalah peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, 

basal metabolisme, gangguan tidur serta gangguan refleks (Soeripto, 2008). 

Penelitian yang dilakukan di PT PJB Gresik didapatkan bahwa ada 

pengaruh intensitas kebisingan terhadap kenaikan tekanan darah. Penelitian 

ini menyebutkan bahwa resiko responden yang terpapar bising akan 

mengalami kenaikan tekanan darah 1,647 kali daripada responden yang 

tidak terpapar bising. Hal ini juga ditunjukkan lebih dari 70 persen 

responden mengalami kenaikan tekanan darah dari saat sebelum dan setelah 

terpapar bising (Paramita, 2012). 

Penelitian lain yang dilakukan pada lingkungan kerja PT. Semen 

Tonasa didapatkan bahwa lingkungan kerja dengan teknik unloading crane, 

cruser batu kapur unit IV, raw mill (unit II, III dan IV), coal mill, sement 

mill dan packing plant memiliki kebisingan yang cukup tinggi. Akibat dari 

kebisingan tersebut para pekerja mengalami kenaikan tekanan darah. Rata-

rata kenaikan tekanan darah pada sistoliknya adalah 19,2 mmHg serta pada 

diastoliknya adalah 6,8 mmHg. Pengukuran tekanan darah dilakukan 

sebelum dan sesudah bekerja (Babba, 2007). 

Penelitian yang dilakukan di oleh Perdana (2010) menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kebisingan dengan perubahan 
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frekuensi denyut nadi. Penelitian tersebut dilakukan pada pekerja yang 

bekerja di PT. Pertamina (PERSERO) unit pelumas gresik. 

Masalah tekanan darah yang terjadi pada pekerja sangat berbahaya 

sebab dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut seperti tidak 

sadarkan diri saat bekerja atau pingsan, naiknya tekanan darah dan stroke 

sehingga masalah tekanan darah ini perlu diperhatikan. Adanya masalah 

tersebut peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai perbedaan tekanan 

darah dan denyut nadi sebelum dan setelah kerja pada pekerja yang terpapar 

bising di PT X.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Industri PT X merupakan suatu industri yang telah didirikan sejak 

tahun 1991. PT X ini merupakan suatu industri terbesar di Indonesia sebagai 

produsen nails atau paku. Demi menjaga kualitas mutunya agar tetap 

menjadi terbaik maka industri ini mendapatkan bahan baku dari salah satu 

industri terbesar yang memprodukasi batang baja. Industri ini juga telah 

mendapatkan sertifikasi ISO 9001 tentang sistem penjaminan mutu. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan atau biasa disebut pra-survei 

yang dilakukan di wilayah PT X tersebut terlihat ada beberapa titik di area 

atau lingkungan kerja PT tersebut memiliki tingkat kebisingan mencapai 95 

dBA, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2011 

tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja 
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pada BAB II pasal 5. Tingginya intensitas kebisingan tersebut dapat memicu 

terjadinya masalah seperti tuli sementara, gangguan komunikasi, mengalami 

perubahan frekuensi jantung atau perubahan denyut nadi dan perubahan 

tekanan darah. 

Menurut salah satu staff dari departemen SHE menyebutkan bahwa 

masalah kebisingan ini sangat berdampak buruk pada gangguan auditory 

seperti tuli atau penurunan kepekaan dalam mendengar. Dampak lain juga 

dapat terjadi akibat bising contohnya terjadi gangguan komunikasi, sebab 

untuk melakukan komunikasi harus berteriak.  

Menurut keterangan dari dokter yang bertugas di perusahaan tersebut 

mengatakan bahwa pernah terjadi beberapa kejadian yang mengakibatkan 

pekerja tidak sadarkan diri atau pingsan. Setelah dilakukan pemeriksaan 

ternyata pekerja tersebut mengalami peningkatan tekanan darah. Namun, 

dokter tidak bisa memastikan apakah kejadian itu diakibatkan oleh 

kebisingan pada tempat kerjanya atau faktor lain. Hal tersebut disebabkan 

bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan tekanan darah 

tersebut. 

Kebisingan yang mencapai 95 dBA ini merupakan masalah yang akan 

diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada area STMC (Straightening 

Machine) yang merupakan salah satu tempat yang memiliki tingkat 

kebisingan lebih dari Nilai Ambang Batas (NAB). Peneliti juga mengambil 

pada area kantor SHE (Safety Health and Evironment) dan main office yang 

merupakan sebagai kelompok kontrol yang memiliki nilai bising di bawah 
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NAB. Area STMC terdapat puluhan pekerja yang bekerja dengan kurun 

waktu paparan terhadap bising selama 8 jam perharinya, pada area SHE dan 

main office juga terdapat puluhan pegawai yang bekerja. Penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis perbedaan tekanan darah (sistole dan 

diastole) dan denyut nadi sebelum dan setelah kerja pada pekerja yang 

terpapar bising di PT X.  

Perubahan tekanan darah dan frekuesi denyut nadi pekerja saat 

bekerja sangat berbahaya, sebab dapat menimbulkan masalah bagi pekerja 

dan indurstri tersebut. Hal ini disebabkan karena dapat menimbulkan 

dampak negatif seperti tidak sadarkan diri saat bekerja atau pingsan, 

naiknya tekanan darah, perubahan detak jantung dan stroke pada pekerja. 

Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi industri tersebut yakni berupa 

kurangnya produktifitas kerja pekerja. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini hanya melakukan pengukuran intensitas kebisingan, 

pengukuran tekanan darah dan denyut nadi pada pekerja saat pagi hari 

sebelum bekerja dan setelah (setelah terpapar selama 4 sampai 5 jam) pada 

pekerja yang telah menenuhi kriteria tertentu yakni pekerja yang bekerja di 

PT X dan klasifikasi karakteristik responden ditinjau dari usia serta lama 

masa kerjanya. Berdasarkan batasan tersebut kemudian dilakukan 

perumusan masalah penelitian ini yakni apakah ada perbedaan tekanan 
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darah (sistole dan diastole) dan denyut nadi sebelum dan setelah bekerja 

pada pekerja yang terpapar bising di PT X. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan tekanan darah (sistole dan diastole) dan 

denyut nadi sebelum dan setelah bekerja pada pekerja yang terpapar bising 

di PT X.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Identifikasi karakteristik responden yang meliputi faktor usia serta 

masa kerja. 

2. Identifikasi intensitas kebisingan di area STMC serta di Main Office 

dan departemen SHE (Safety Health and Environmental) PT X. 

3. Identifikasi tekanan darah (sistole dan diastole) sebelum dan setelah  

bekerja di area STMC serta di Main Office dan departemen SHE 

(Safety Health and Environmental) PT X. 

4. Identifikasi denyut nadi sebelum dan setelah bekerja di area STMC 

serta di Main Office dan departemen SHE (Safety Health and 

Environmental) PT X. 

5. Analisis perbedaan tekanan darah sistole sebelum dan setelah bekerja 

pada pekerja di area STMC serta di Main Office dan departemen SHE 

(Safety Health and Environmental) PT X. 
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6. Analisi perbedaan tekanan darah diastole sebelum dan setelah bekerja 

pada pekerja di area STMC serta di Main Office dan departemen SHE 

(Safety Health and Environmental) PT X. 

7. Analisis perbedaan denyut nadi sebelum dan setelah bekerja pada 

pekerja di area STMC serta di Main Office dan departemen SHE 

(Safety Health and Environmental) PT X. 

 

1.5 Manfaat Penelitan 

Pada penelitian ini peneliti berharap hasil dari penelitian yang 

dilakukan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terkait terkait. Berikut 

beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian ini : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa untuk menambah 

wawasan yang diperoleh secara langsung tentang intensitas kebisingan pada 

industri dan efek dari kebisingan terhadap kesehatan pekerja serta sebagai 

aplikasi dari teori yang telah didapatkan selama perkuliahaan. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

Manfaat yang dapat diperoleh untuk perusaahaan yakni diharapkan 

penelitian ini dapat sebagai bahan masukan dan atau pertimbangan untuk 

terus memperhatikan dampak yang bisa terjadi pada pekerja akibat  

kebisingan, sehingga perusahan dapat melakukan pencegahan dari dampak 

yang timbul akibat paparan kebisingan. 
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3. Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini bisa sebagai bahan infomasi yang bisa digunakan dalam 

melakukan penelitian dibidang kesehatan dan keselamatan kerja lebih lanjut. 

4. Manfaat bagi responden 

Harapan penelitian ini agar responden tahu menganai kebisingan serta 

efek atau dampak dari kebisingan, sehingga nantinya para responden lebih 

memperhatikan kondisi lingkungan pekerjaan serta kesehatannya. 
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