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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu lingkungan kerja, manusia mempunyai peranan yang 

paling utama dalam kerja dimana manusia berperan sebagai perencana dan 

perancang suatu sistem kerja. Di dalam melakukan pekerjaannya manusia 

selalu dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya  faktor yang berpengaruh 

tersebut adalah kondisi lingkungan kerja dan kondisi fisik manusia. Kondisi 

lingkungan kerja yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas diantaranya 

adalah temperatur ruangan yang terlalu tinggi dan juga tingginya tingkat 

kebisingan. 

Menurut Purnomo Heri (2004), kebisingan ini dapat diartikan bunyi-

bunyian yang tidak dikehendaki oleh telinga kita, karena dapat mengganggu 

ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan dapat menimbulkan salah 

komunikasi. Tingkat gangguan tersebut ditentukan oleh tiga aspek yaitu 

lama kebisingan, intensitas kebisingan dan frekuensinya. Kebisingan yang 

berlangsung  lama akan memperburuk pendengaran. Hanya saja tidak 

selamanya suatu bunyi meskipun berlangsung lama dapat mengganggu 

pendengaran. Ada kemungkinan hal itu disebabkan bunyi itu disukai (misal 

lagu) dan intensitasnya tidak terlalu kuat. Intensitas yang sangat kuat dapat 

menggangu pendengaran, bahkan akibat paling buruk adalah tuli. Misalnya 

suara mesin gerinda, mesin bubut, halilintar dan sebagainya. Aspek yang 
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ketiga adalah frekuensi yang menunjukan jumlah dari gelombang-

gelombang suara yang sampai ditelinga setiap detik. Frekuensi dinyatakan 

dalam jumlah getaran per detik atau Hertz (hz). 

Menurut Wignjosoebroto (1995), tubuh manusia akan selalu berusaha 

mempertahankan keadaan normal dengan suatu system tubuh yang sempurna 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

diluar tubuh tersebut. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan dirinya 

dengan temperatur luar adalah jika perubahan temperatur luar tubuh tersebut 

tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. 

Semuanya ini dari keadaan normal tubuh. Dalam keadaan normal tiap 

anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda-beda seperti bagian 

mulut sekitar lebih kurang 37 derajat Celcius, bagian dada lebih kurang 35 

derajat Celcius, dan bagian kaki lebih kurang 28 derajat Celcius. Tubuh 

manusia bisa menyesuiakan diri karena kemampuannya untuk melakukan 

proses konveksi, radiasi dan penguapan jika terjadi kekurangan atau 

kelebihan panas yang membebaninya. 

Dalam penelitian ini kami akan menterjemahkan masalah penelitian 

menjadi hipotesis penelitian sehingga kami dapat membuat hipotesis : 

pengaruh kebisingan dan temperatur terhadap jumlah produk yang 

dihasilakn oleh responden, penelitian ini akan dilakukan pada ruang iklim 

dengan kondisi pencahayaan normal dengan metode eksperimen. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

akan membahas mengenai: 

1. Bagaimana rata-rata jumlah produk yang dirakit oleh responden pada 

kondisi ruang temperatur normal (26 0 C) dengan kebisingan sedang 

(80dB)? 

2. Bagaimana rata-rata jumlah produk yang dirakit oleh responden pada 

kondisi ruang temperatur normal (26 0 C) dengan kebisingan rendah 

(50dB)? 

3. Bagaimana rata-rata jumlah produk yang dirakit oleh responden pada 

kondisi ruang temperatur tinggi (28 0 C) dengan kebisingan rendah 

(50dB)? 

4. Bagaimana rata-rata jumlah produk yang dirakit oleh responden pada 

kondisi ruang temperatur tinggi (28 0 C) dengan kebisingan sedang 

(80dB)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian, untuk memudahkan pembahasan perlu adanya 

batasan masalah dan asumsi agar tujuan dari penelitian dapat tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis 

melakukan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada ruang iklim di Laboratorium Jurusan Teknik  

Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Faktor kondisi lingkungan kerja yang diteliti adalah temperatur dengan 

kebisingan. Oleh karena itu faktor-faktor lingkungan kerja yang lain 

seperti pencahayaan yang mungkin dapat mempengaruhi diusahakan 

tetap dan normal. 

3. Pengerjaan perakitan diperlakukan sebayak 4 kondisi yaitu temperatur 

normal dengan kebisingan sedang, temperatur normal dengan kebisingan 

rendah, temperatur tinggi dengan kebisingan rendah, temperatur tinggi 

dengan kebisingan sedang, pada masing-masing kondisi diulang 

sebanyak 2 kali dan selanjutnya diambil rata-ratanya. 

4. Ruang iklim ini pencahayaanya diatur dengan normal. 

5. Pengukuran intensitas temperatur dengan alat Termometer. 

6. Pengukuran intensitas kebisingan dengan alat Sound Level Meter. 

7. Obyek penelitian adalah mahasiswa Jurusan Teknik  Industri Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2006-2011 yang 

diambil sebanyak 20 orang sebagai responden. 

8. Jenis pekerjaanya adalah perakitan tamiya. 

9. Waktu yang diberikan kepada responden  untuk melakukan pekerjaan 

perakitan  adalah 5 menit untuk setiap perlakuan dengan kondisi yang 

disesuaikan 

10. Data yang diambil dari dari setiap responden adalah jumlah produk yang 

dhasilkan selama waktu yang ditentukan juga pada kondisi yang 

ditentukan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

1. Mengetahui pengaruh temperatur terhadap jumlah perakitan produk 

dengan perlakuan yang berbeda? 

2. Mengetahui pengaruh  kebisingan terhadap jumlah perakitan produk 

dengan perlakuan yang berbeda?  

3. Mengetahui perbedaan jumlah produk yang di hasilkan oleh responden 

dari 4 perlakuan dengan kondisi yang ditentukan. 

4. Mengetahui pengaruh perlakuan temperatur dan kebisingan terhadap 

jumlah produk yang dihasilkan dari setiap responden. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak Jurusan dalam 

upaya melaksanakan pengaturan intensitas temperatur dengan kebisingan  

agar tercipta lingkungan kerja yang aman. 

2. Bagi peneliti 

Manfaat yang bisa diambil oleh peneliti dari penelitian ini adalah 

sebagai media untuk menerapkan teori-teori yang didapat di bangku 

perkuliahan untuk diterapkan ke dunia nyata. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini mudah dimengerti serta memenuhi untuk diajukan 

sebagai Laporan Tugas Akhir, maka penulisannya dibagi dalam tahap-tahap 

dimana satu bab dengan bab yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang 

saling melengkapi. Dengan demikian sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas, yang 

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan pembahasan secara terperinci mengenai metode 

maupun teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

pemecahan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang uraian yang memuat tentang tahap-tahap 

penelitian yang akan dilakukan untuk pemecahan masalah, 

sehingga akan didapatkan suatu solusi yang layak sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Menyajikan data-data yang diperlukan yang diperoleh dari obyek 

penelitian dan membahas atau mengerjakan data-data yang 
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diperoleh dari obyek penelitian dan menyajikan hasil-hasil analisa 

terhadap data-data yang diperoleh dari obyek penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai 

dilakukan dan beberapa saran bagi Jurusan Teknik Industri 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 


