
vii 
 

ABSTRAK 

Penggunaan AC bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan 

produktivitas kerja, namun AC juga dapat menjadi faktor penurunan kualitas fisik 

udara sehingga menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerja yaitu Sick Builing 

Syndrome (SBS). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 

karakteristik individu, area kerja dan kualitas fisik udara dalam ruangan ber AC 

dengan Sick Building Syndrome di PT.X. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancang bangun 

cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, pengukuran 

kualitas fisik udara, pengukuran berat badan, tinggi badan dan kuesioner. Jumlah 

sampel adalah 26 orang yang diambil secara total sampling. Karakteristik individu 

(umur, jenis kelamin, status gizi dan masa kerja), karakteristik area kerja 

(ketersediaan ruang udara dan lama penggunaan AC), kualitas fisik udara (suhu, 

kelembaban, dan kecepatan aliran udara) merupakan variabel independen, dan 

kejadian SBS adalah variabel dependen. Data yang diambil dianalisis secara 

deskriptif dengan tabulasi silang. 

Hasil penelitian menunjukkan pekerja yang mengalami SBS sebagian 

besar adalah pekerja yang bekerja pada suhu, kelembaban dan kecepatan aliran 

udara yang tidak memenuhi standar. Pekerja yang mengalami kejadian SBS 

sebanyak 88,5%. Pekerja yang mengalami SBS sebagian besar pekerja yang 

berusia muda, berjenis kelamin wanita, memiliki status gizi normal, memiliki 

ketersediaan udara yang kurang dan lama pekerja berada dalam ruangan ber AC. 

Saran yang dapat diberikan adalah melakukan pengkuran kualitas fisik 

udara secara berkala, monitoring kesehatan serta perhatian terutama pada pekerja 

dengan usia lebih tua yang kurang peka untuk menyampaikan keluhan supaya 

lebih ditingkatkan lagi. 

 

 

 

 

 

Kata kunci: karakteristik individu, kualitas fisik udara, Sick Building Syndrome,     

karakteristik area kerja. 
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