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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah sistem kerja pada dasarnya terdiri dari empat komponen utama 

yaitu manusia, bahan baku, mesin dan peralatan kerja serta lingkungan kerja. 

Keempat komponen tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi 

dalam menghasilkan sebuah produk  

Suatu perusahaan Industri selalu dihadapkan pada masalah tuntutan 

optimalisasi produksi baik berupa barang maupun jasa. Pada umumnya suatu 

perusahaan ingin selalu survive dan berdaya saing dalam produksi dan mampu 

merebut pangsa pasar, tetapi terkadang keinginan tersebut menyebabkan out 

of control. 

Sehingga tidak memperhatikan mutu lingkungan kerja yang pada 

akhirnya menurunkan hasil kerjanya. Hal tersebut seringkali disadari setelah 

rotasi produksinya sering telambat dan macet atau terlambat mamenuhi 

permintaan konsumen. 

Manusia sebagai salah satu elemen penting dalam sebuah sistem kerja 

mempunyai berbagai macam sifat, keterbatasan dan kemampuan. Sehingga 

diperlukan pemahaman terhadap laku kerja manusia. Pemahaman tersebut 

tidak dapat dilakukan hanya dengan memahami kondisi fisik manusia saja. 

Keterbatasandan kelebihan manusia merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi suatu pekerjaan.  



Permasalahan yang lain adalah ketidakajegan tingkat produksi yang 

menyebabkan estimasi produksi selalu meleset dari pelaksanaan. Masalah ini 

dirasakan bila jadual kerja sangat ketat dalam mengejar target order, 

sementara produktivitas para pekerjanya tidak dapat diandalkan  

kemampuanya. 

Penurunan dan ketidakajegan output yang dihasilkan seringkali 

dikaitkan dengan masalah lingkungan kerja yang tidak kondusif, diantaranya 

adalah faktor suhu, kebisingan, kelembaban, pencahayaan, warna dan lain-

lain. Faktor Internal pekerja dan faktor-faktor eksternal lainya juga dapat 

menjadi penyebab terganggunya hasil kerja. (Anis, Sunaryono, Suranto, 

2001:123 ) 

Sistem kerja yang baik sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang 

membuat seorang  merasa cocok dengan kondisi tempat kerjanya sehingga dia 

merasa senang bekerja. Semua hal yang berada disekitar tempat kerja  yang 

akan mempengaruhi hasil kerja, ( Sutalaksana, 1979 : 80 ). 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini 

mengkaji tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap hasil kerja operator 

bagian bor ( drilling )  di CV. Prima Agung yang dapat membantu perusahaan 

untuk mengatur lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat meningkatkan 

hasil kerjanya.    

 



I.2 Perumusan masalah 

Dalam proses produksi kondisi lingkungan kerja yang baik sangat 

diperlukan karena hasil kerja seseorang banyak dipengaruhi oleh faktor 

eksternal yaitu diantaranya kebisingan  suara mesin dan pencahayaan yang 

ada dalam lingkungan tersebut. Yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis “Apakah terdapat pengaruh 

faktor lingkungan pada proses pembuatan anak timbangan ( bandul ) di CV. 

Prima Agung  terhadap hasil kerja operator mesin bor ( drilling )” 

  

I.3 Batasan masalah 

Penyelesaian masalah yang dihadapi memerlukan batasan agar dalam 

pemecahanya tidak menyimpang dari tujuan semula, dan menghindari 

kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. 

Adapun batasan-batasan tersebut adalah : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada CV. Prima Agung Batur, Ceper, 

Klaten  

2. Penelitian hanya dilakukan pada karyawan bagian pengeboran  

      ( drilling ) 

3. Faktor ekternal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kebisingan dan pencahayaan. Oleh karena itu faktor-faktor 

lingkungan kerja yang lain seperti temperatur yang mungkin dapat 

dapat mempengaruhi diusahakan tetap normal. 



4. Perlakuan yang dilakukan untuk kebisingan adalah dengan 

pemakaian penutup telinga dan tanpa penutup telinga. 

5. Perlakuan untuk pencahayaan adalah pemakaian lampu neon ( TL ) 

dan tanpa lampu.    

6. Penelitian hanya menganalisa  print out software SPSS versi 10.0 

7. Analisis yang digunakan dalam penelitian  menggunakan Software 

SPSS dengan uji yang dilakukan : 

a. Uji Normalitas. 

b. Anova.        

8.  Penelitian hanya meneliti apakah terdapat pengaruh kebisingan dan 

pencahayaan terhadap hasil kerja operator yang berbeda. 

 

I.4 Tujuan penelitian  

 Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor kebisingan dan 

pencahayaan terhadap hasil kerja operator. 

 

1.5  Manfaat penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini diperoleh manfaat sebagai berikut :  

1. Untuk bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam 

rangka menentukan lingkungan kerja yang kondusif sehingga 

meningkatkan hasil kerja. 



2. Dapat mengaplikasikan teori-teori  mata kuliah APK dan Ergonomi 

dan statistik yang telah didapatkan di bangku kuliah dan 

menambah pengalaman secara langsung melalui pengamatan di 

lapangan. 

3. Sebagai pertimbangan dan bahan pustaka untuk penelitian 

selanjutnya.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Guna mendapatkan gambaran sistematika penulisan Tugas Akhir, 

maka penulisannya sebagai berikut : 

 

BAB 1  PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah,   

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN  TEORI 

Menjelaskan konsep dan prinsip dasar serta teori-teori tentang  

faktor manusia dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 

hasil kerja serta aplikasi software SPSS versi 10.0 yang mendasari 

penelitian untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

 

 



BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas mengenai kerangka dalam memecahkan suatu masalah 

serta menjelaskan secara garis besar bagaimana langkah-langkah 

pemecahan permasalahan dengan menggunakan metode yang 

diinginkan oleh penulis dalam memecahkan masalah. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Menyajikan data-data yang diperlukan yang diperoleh dari obyek 

penelitian dan membahas atau mengerjakan data-data yang 

diperoleh dari obyek penelitian dan menyajikan hasil-hasil analisa 

terhadap data-data yang diperoleh dari obyek penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisa data serta mengemukakan saran-saran guna pertimbangan 

bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. TINJAUAN PUSTAKA 

NO NAMA JUDUL TAHUN METODE HASIL 

1 ETIKA 

MUSLIMAH 

STUDI 
PENGARUH 
TINGKAT 
KEBISINGAN 
RUANG KERJA 
TERHADAP 
TINGKAT 
KESALAHAN 
PADA 
PEKERJAAN 
PEMERIKSAAN 
VISUAL 

1999 Analisis 
Anova 
dengan 
menggunakan 
software SPS 
Seri 
Sutrisnohadi 

Kebisingan merupakan salh satu faktor 
lingkungan yang berpengaruh terhadap 
pekerjaan manusia, yang dalam hal ini 
adalah tingkat kesalahan.Dan kriteria 
hasil kerja merupakan kreteria yang 
paling praktis dan sederhana untuk 
mengetahui pengaruh lingkungan 
terhadap pekerjaan manusia, karena 
dapat langsung menunjukkan pengaruh 
yang ditimbulkannya.  

2 Tri Hatmoko J.P ANALISIS 
PENGARUH 
KEBISINGAN 
DAN 
PENCAHAYAAN 
DAN SHIFT 
KERJA 
TERHADAP 
HASIL KERJA 
OPERTOR 
MESIN BOR DI 
CV. PRIMA 
AGUNG BATUR 
CEPER KLATEN  

2004 Analisis 
Manova 
dengan 
menggunakan 
software 
SPSS 
versi10.0 

Nilai signifikan pad keempat perlakuan 
untuk shift I dan sift II berada diatas 
0.05,maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa Ho diterima dan H1 ditolak, 
sehingga data hasil pengamatan 
operator mesin bor di CV. PRIMA 
AGUNG untuk kedua sift dan keempat 
perlakuan semuanya berdistribusi 
normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




