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Abstraksi 

 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. 

Penelitian ini adalah perakitan suatu produk yaitu tamiya dengan empat perlakuan 

yang dilakukan pada ruang iklim di Laboratorium Jurusan Teknik  Industri Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan tujuan untuk mengetahui jumalah produk 

yang dirakit oleh tiap-tiap responden dengan kondisi ruangan yang sudah di tentukan. Untuk 

mengetahui hasilnya tersebut digunakan uji Homogenitas dan uji Analisis Varian Dua Jalan 

(Two Ways ANOVA). 

Setelah dilakukan perakitan terhadap 20 responden dalam 4 perlakuan lalu 

dilakukannya pengujian statistik dengan menggunakan uji Homogenitas dan uji Analisis 

Varian Dua Jalan (Two Ways ANOVA), didapat bahwa temperatur tidak berpengaruh terhadap 

perakitan produk, hal ini dapat dilihat dari  nilai signifikansi dengan nilai (Sig) adalah 0.005. 

Oleh karena itu   nilai probabilitas 0.005 < 0.05, maka ditolak yang berarti bahwa temperatur 

tidak berpengaruh terhadap hasil kerja. Dan sebaliknya kebisingan  berpengaruh terhadap 

perakitan produk, hal ini dapat dilihat dari  nilai Signifikansi adalah 0.187 > 0.05. Hal ini 

berarti  adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen (kebisingan) dengan 

variabel dependen (jumlah produk yang dirakit). 

Kata Kunci: Lingkungan Kerja, Temperatur, Kebisingan, Uji Two Ways ANOVA. 

 

1. Pendahuluan 

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. 

Dari uraian tersebut, maka diambil penelitian dengan judul “STUDI PENGARUH 

TEMPERATUR DAN KEBISINGAN TERHADAP HASIL KERJA”. Penelitian ini 

akan dilaksanakan di ruang iklim di Laboratorium Jurusan Teknik  Industri Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan tujuan untuk mengetahui jumlah 

produk yang di hasilkan pada tiap-tiap responden pada ruang iklim dengan temperatur 

dan kebisingan yang sudah ditentukan dan juga mengetahui pengaruh temperatur dan 

kebisingan terhadap hasil perakitan yang dilakukan oleh responden.  

 

2. Landasan Teori 

2.1 Temperatur 

Menurut penyelidikan untuk berbagai tingkat temperatur akan memberikan 

pengaruh yang berbeda-beda seperti berikut (Wignjosoebroto, 1995 : 85) 

± 49 0 C : Temperatur yang dapat ditahan sekitar 1 jam, tetapi jauh diatas 

ringkat kemampuan fisik dan mental. Lebih kurang 30 derajat Celcius: 

Aktivitas mental dan daya tanggap mulai menurun dan cenderung 

untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan. Timbul kelelahan fisik. 

± 30 0 C : Aktivitas mental dan daya tanggap mulai menurun dan cenderung 

untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan. Timbul kelelahan fisik.  

± 24 0 C : Kondisi optimum. 

± 10 0 C : Kelakuan fisik yang extrem mulai muncul. 

Dari suatu penyelidikan pula dapat diperoleh hasil bahwa produktivitas manusia 

akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada temperatur sekitar 24 derajat Celcius 

sampai 27 derajat Celcius. 

2.2 Kebisingan 

Kebisingan adalah suara yang sangat kompleks, terdiri dari frekwensi-frekwensi 

yang acak, tidak berhubungan satu dengan yang lainya. (Sata Loff, 1966), pada bising 

tidak terdapat pola pengulangan yang teratur, maka gelombang pada bising akan 

mengalami perubahan terus-menerus. Frekwensi rendah, menengah, dan tinggi bisa 

terdapat bersama-sama membentuk ”white noise” (B Allantyne, 1977). Harris (1979) 

menambahkan bahwa secara psikologis ”bising” adalah suara yang tidak dikehendaki. 

Parameter suara bising yang penting adalah identitas intensitas dan frekwensi. 

2.3 Populasi  

Populasi (population) atau Universe adalah jumlah dari keseluruhan obyek 

(satuan-satuan/individu-individu) yang karateristiknya hendak diduga. Satuan-satuan 

atau individu-individu  disebut unit analisis. Unit analisis mungkin merupakan orang, 

rumah tangga, tanah pertanian, perusahaan dan lain-lain dalam bentuk yang biasa 

dipaki dalam survai.mungkin juga merupakan sejumlah kartu punch atau hasil 

produksi mesin untuk sebagai jenis bentuk analisis. Unit analisis juga disebut elemen 

dari populasi. 

 

 



2.4 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karateristiknya hendak diselidiki, 

dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada 

jumlah populasinya). 

Satuan-satuan yang akan diteliti didalam sampel dinamakan unit sampel. Unit sampel 

ini akan dipilh dari kerangka sampel. Unit sampel mungkin sama dengan unit analisis, 

tetapi mungkin juga tidak. Sebagai contoh misalnya untuk mengumpulkan informasi 

tentang orang, dapat menggunakan daftar yang lengkap dari sensus dan mengambil 

sampel langsung dari daftar tersebut. Tetapi mungkin juga memilih rumah tangga 

sebagai unit sampel dan orang-orang yang berada dalam rumah tangga tersebut 

sebagai unit analisis. Atau kita dapat memilih bangunan sebagai unit sampel, dan 

orang-orang yang berdiam dalam bangunan tersebut sebagai unit analisis (Djarwanto 

dan Subagyo Pangestu, 1993: 107) 

2.5 SPSS For Window 

SPSS merupakan program (software) statistik yang digunakan khusus untuk 

mengolah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS 

adalah yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pemakai di seluruh 

dunia. SPSS pertama kali dibuat tahun 1968 oleh ketiga mahasiswa Stabford 

University. Pada tahun 1984 SPSS pertama kali muncul dengan versi PC. Dengan 

berkembangnya ilmu dan kebutuhan dan dengan mulai populernya sistem operasi 

Windows, SPSS pada tahun 1992 juga mengeluarkan versi Windows, diantaranya 

adalah versi7.5, versi 9.0, versi 10.0, versi 11, versi 12, versi 13, versi 14, versi 15 dan 

terkini adalah SPSS for Windows versi 16.0. 

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang iklim Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan obyek penelitiannya adalah 

mahasiswa sebanyak 20 orang. 

3.2 Tahap Persiapan 

3.2.1 Identifikasi dan perumusan masalah 

Pada tahap ini peneliti menentukan topik penelitian serta masalah yang akan 

diangkat dan yang diteliti yaitu mengidentifikasi jumlah produk yang dirakit 

oleh mahasiswa dalam ruangan yang kondisi temperatur dan kebisingan yang 

diatur 

3.2.2 Studi lapangan 

Tujuan dilakukannya studi lapangan di ruang iklim Jurusan Teknik Industri 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah untuk 

mengetahui pengaruh temperatur dan kebisingan dalam ruang iklim terhadap 

jumlah produk yang dihaslikan oleh mahasiswa dengan kondisi ruang yang 

sudah ditentukan. 

 

 

 



3.3 Tahap Pengumpulan Data 

3.3.1 Data Primer 

1. Observasi  

Adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung 

pada obyek yang akan diteliti, penelitian ini akan dilakukan di ruang iklim 

dengan kondisi temperatur normal (26 0 C) dengan kebisingan sedang (80 

dB), temperatur normal (26 0 C) dengan kebisingan rendah (50 dB), 

temperatur tinggi (28 0 C) dengan kebisingan rendah (50 dB), temperatur 

tinggi (28 0 C) dengan kebisingan sedang (80 dB). 

2. Eksperimen 

Desain eksperimen ini merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi 

hubungan sebab akibat antara dua atau lebih hal dan metode ini sangat ideal 

untuk menguji hubungan sebab akibat. 

Tahap–tahap desain penelitian eksperimen dala penelitian ini. 

a. Mengangkat masalah penelitian. 

Masalah penelitian yang diangkat adalah tentang kebisingan dan temperatur 

dapat mempengaruhi hasil pekerjaan perakitan yang dikerjakan tiap 

responden pada jumlah produk yang di hasilkan. 

b. Merumuskan masalah penelitian menjadi hipotesis. 

Rumusan masalah yang menjadi penelitian adalah pengaruh kebisingan dan 

temperatur terhadap hasil pekerjaan perakitan yang dikerjakan tiap responden 

pada jumlah produk yang dihasilkan. 

c. Menentukan produk pada saat penelitian. 

Disini menggunakan tamiya, alasannya pada saat praktikum Perancangan 

Teknik Industri yang membuat produk mobil-mobilan sehingga saya memilih 

tamiya, dimana tamiya dan mobil-mobilan mempunyai part-part yang 

hampir sama. Dan juga mencontoh pabrik-pabrik perakitan yang dimana 

pada waktu perakitan tersebut itu ibarat disuasan pabrik yang sebenarnya.  

d. Mengidentifikasi variabel yang kita pahami (Variable Dependent). 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah jumlah produk perakitan yang 

dihasilkan oleh responden. 

e. Memilih variabel independen yang akan digunakan untuk mengembangkan 

hipotesis penelitian. 

Variabel independen dari penelitian ini adalah temperatur normal dengan 

kebisingan sedang, temepratur normal dengan kebisingan rendah, temperatur 

tinggi dengan kebisingan rendah, temperatur tinggi dengan kebisingan 

sedang. 

f.  Menetralisir pengaruh hipotesis rival dengan cara mengontrol variable 

nuisence (variabel yang mungkin berpengaruh terhadap variabel dependen 

tetapi tidak menjadi perhatian utama dari penelitian). 

Variable nuisence dari penelitian ini adalah pencahayaan, sehingga dalam 

penelitian ini pencahayaan dikondisikan normal. 

 



Langkah – langkah melakukan eksperimen dalam penelitian ini. 

a. Kita melakukan eksperimen ini untuk mencari bukti empiris guna 

mendukung hipotesis dengan cara melibatkan 20 responden untuk 

eksperimen. 

b. Semua responden datang ke ruang iklim bersama–sama, ketika sampai di 

ruang iklim responden di beri tahu menjalankan eksperimen berkaitan 

dengan pengaruh kebisingan dan temperatur terhadap jumlah produk yang 

dihasilkan oleh responden. 

c. Dua responden kemudian diminta masuk di ruang iklim sacara bergantian 

untuk melakukan perakitan produk yaitu tamiya dalam waktu 5 menit dengan 

kondisi temperatur normal (26 0 C) dengan kebisingan sedang (80dB). 

d. Setelah selesai responden diberi waktu 5 menit untuk istirahat kemudian 

dilanjutkan perlakuan kedua dengan kondisi temperatur normal (26 0 C) 

dengan kebisingan rendah (50dB). 

e. Setelah selesai dilanjutkan perlakuan ketiga dengan kondisi temperatur tinggi 

(28 0 C) dengan kebisingan rendah (50dB). 

f.  Setelah selesai dilanjutkan perlakuan keempat dengan kondisi temperatur 

tinggi (26 0 C) dengan kebisingan sedang (80dB). 

g. Setelah semua responden selesai melakukan perakitan dapat diketahui jumlah 

produk yang dihasilkan oleh tiap–tiap responden dari masing–masing 

perlakuan, 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi daftar pustaka  

dan tinjuan pustaka yang ada hubungannya dengan materi penelitian. 



3.4 Assembly Chart 

 
Gambar 3.1 Assembly Chart 

 

3.5 Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 3.1 Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi 

1 Laki-laki 11 

2 Perempuan 9 

 Jumlah  20 

2. Tingkat Usia 

Dilihat dari tingkat usia responden terlihat dari 20 responden, sebagaimana 

diterangkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2 Tingkat Usia 

No Umur Frekuensi 

1 20 Tahun 5 

2 21 Tahun 9 

3 22 Tahun 3 

4 23 Tahun 1 

5 24 Tahun 1 

6 25 Tahun 1 

 Jumlah  20 

 

 



3. Tahun Angkatan 

Berdasarkan tahun angkatan masuk kuliah yaitu dari 20 responden adalah sebagai 

berikut pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.3 Tahun Ajaran 

No Tahun Ajaran Jumlah  

1 2006 3 

2 2007 2 

3 2008 10 

4 2009 5 

 Jumlah 20 

 

4. Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Data Perakitan Tamiya 

Data ini didapat dari hasil perakitan oleh tiap – tiap responden dan dihitung 

jumlah tamiya yang dirakitnya.  

Tabel 4.1 Data Perakitan 

NO Nama NIM 
Jumlah Produk (unit) 

Perlakuan A Perlakuan B Perlakuan C Perlakuan D 

1 Agus Yazid D600060039 6 7 6 5 

2 Sarjono D600060034 7 6 5 4 

3 Rendy H A D600060022 6 5 6 5 

4 Danny Setyawan D600060049 6 7 6 6 

5 Arya Dita H D600080045 7 5 4 6 

6 Aditya Sundana D600080044 5 5 4 5 

7 Yusuf Afandi D600070006 7 6 6 5 

8 Frisma Sri M D600080011 6 7 5 6 

9 Santra Rio D600080023 6 6 5 6 

10 Dinar P D600080017 6 5 5 6 

11 Yan Pratama Eka D600080006 6 7 5 5 

12 Rizky Novitasari D600090021 6 6 4 5 

13 Dina Ariningsih D600090026 4 5 5 5 

14 Roh fitri Ningrum D600090041 6 7 6 5 

15 Septia Uci D600090019 4 5 5 5 

16 Agustina Puji D600090035 4 6 4 6 

17 Nur Hastuti D600080032 4 5 4 6 

18 Ayu Farikah D600060024 5 4 5 5 

19 Wisanti D600080039 5 5 4 4 

20 Gun Pambayun D600080016 6 6 5 6 

 

 



4.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Homogenitas 

dimana uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui variabel dari beberapa 

populasi sama atau tidak, Uji Analisis Varian Dua Jalan (Two Ways ANOVA) atau 

desain faktorial dengan dua faktor independen  untuk melihat variasi–variasi yang 

keluar karena adanya perlakuan dan untuk menyimpulkan ada tidaknya perbedaan 

hasil rata–rata jumlah produk yang dihasilkan pada tiap–tiap perlakuan tersebut. 

4.2.1 Uji Homogenitas 

Tabel 4.2 Uji Homogenitas 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

3.062 1 78 .084 

2.771 1 78 .100 

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai probabilitas  untuk jumlah produk 

berdasarkan temperatur  normal  dan temperatur  tinggi adalah = 0.084 dan untuk 

jumlah produk berdasarkan kebisingan rendah dan kebisingan sedang adalah = 0.100, 

maka dapat disimpulkan bahwa data jumlah produk berdasarkan temperatur dan 

kebisingan mempunyai varian yang sama. 

4.2.2 Uji Analisis Varian Dua Jalan (Two Ways ANOVA) 

Tabel 4.2 Uji Two Ways ANOVA 

     

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7.500a 3 2.500 3.538 .019 

Intercept 2332.800 1 2332.800 3.302E3 .000 

Temperatur 6.050 1 6.050 8.562 .005 

Kebisingan 1.250 1 1.250 1.769 .187 

Temperatur * Kebisingan .200 1 .200 .283 .596 

Error 53.700 76 .707   

Total 2394.000 80    

Corrected Total 61.200 79    

    

 

 



1. Menguji pengaruh temperatur  terhadap hasil kerja  

a. Berdasarkan perbandingan F hitung  dengan  F tabel  

- Jika  F hitung > F tabel , maka H 0 ditolak. 

- Jika  F hitung < F tabel , maka H 0 diterima 

Terlihat F hitung dari hasil diatas 8.562 dan statistik tabel (F tabel ) 4.494. 

- Tingkat signifikansi (α) adalah 5% atau kepercayaan 95% 

- Numerator adalah (k-1)= 2-1= 1 

- Denumerator adalah (n-rc) atau (20-(2.2)=16 

Keputusan : 

Oleh  karena F hitung terlatak pada daerah H 0  diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh temperatur yang signifikan terhadap 

hasil kerja. 

b. Berdasarkan perbandingan nilai probabilitas (Sig). 

- Jika probabilitas > 0.05 maka H 0 diterima. 

- Jika probabilitas < 0.05 mkak H 0  ditolak. 

Keputusan : 

Terlihat bahwa F hitung adalah 8.562 dengan demikian probabilitas 0.005.  

Oleh karena probabilitas 0.005 > 0.05, maka H 0 ditolak yang berarti 

bahwa ada pengaruh temperatur  terhadap hasil kerja 

2. Menguji pengaruh kebisingan terhadap hasil kerja. 

a. Berdasarkan perbandingan antara F hitung  dengan F tabel  

- Jika F hitung > F tabel  maka H 0 ditolak. 

- Jika F hitung < F tabel  maka H 1 diterima. 

Terlihat nilai F hitung  dari output = 1.769 dan statistik tabel (F tabel ) = 4.494 

- Tingkat signifikansi (α) adalah 5% atau kepercayaan 95%. 

- Numerator adalah (k-1) atau (2-1)=1 

- Denumerator adalah (n-rc) atau (20-2.2)= 16 

Keputusan : 

Terlihat bahwa F hitung adalah 1.769 dengan demikian probabilitas 0.187.  

Oleh karena probabilitas 0.187  >  0.05, maka H 0 diterima yang berarti bahwa 

ada pengaruh kebisingan  terhadap hasil kerja. 

 

 



b. Berdasarkan perbandingan nilai probabilitas (Sig). 

- Jika probabilitas > 0.05 maka H 0  diterima. 

- Jika probabilitas < 0.05maka H 0  ditolak. 

Keputusan : 

Terlihat bahwa  F hitung  adalah 1.769 dengan probabilitas 0.187, oleh 

karena probabilitas 0.187 > 0.05, maka H 0 diterima yang berarti bahwa 

ada pengaruh kebisingan terhadap hasil kerja. 

3. Menguji pengaruh temperatur dan kebisingan terhadap hasil kerja. 

a. Berdasarkan perbandingan antara F  dengan F   

- Jika F > F  maka H ditolak. 

- Jika F < F  maka H diterima. 

Terlihat F   dari output 0.283 dan statistic tabel (F  ) 4.494 

- Tingkat signifikansi (α) adalah 5% atau kepercayaan 95%. 

- Numerator adalah (r-1)(c-1) atau (2-1)(2-1)=1 

- Denumerator adalah (n-rc) atau (20-(2.2)=16 

Keputusan : 

Oleh karena F terletak pada daerah H  diterima, maka disimpulkan bahwa 

tidak ada interaksi antara pengaruh temperatur dan kebisingan terhadap 

hasil kerja. 

b. Berdasarkan perbandingan nilai probabilitas (Sig). 

- Jika probabilitas > 0.05 maka H diterima. 

- Jika probabilitas < 0.05 maka H ditolak. 

Keputusan : 

Terlihat bahwa F adalah 0.283 dengan probabilias 0.596 oleh karena nilai 

probabilitas 0.596 > 0.05, maka H  diterima, yang berarti bahwa  ada 

pengaruh temperatur dan kebisingan terhadap hasil kerja. 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

1. Temperatur tidak berpengaruh terhadap perakitan produk, hal ini dapat dilihat 

(dibuktikan) dari  nilai signifikansi dengan nilai (Sig) adalah 0.005. Oleh karena itu   

nilai probabilitas 0.005 < 0.05, maka ditolak yang berarti bahwa temperatur tidak 

berpengaruh terhadap hasil kerja atau jumlah produk yang dirakit oleh responden. 

2. Kebisingan  berpengaruh terhadap perakitan produk, hal ini dapat dilihat 

(dibuktikan) dari  nilai Signifikansi adalah 0.187 > 0.05. Hal ini berarti  adanya 

hubungan yang signifikan antara variabel independen (kebisingan) dengan variabel 

dependen (jumlah produk yang dirakit). 

3. Temperatur dan kebisingan ini berpengaruh terhadap jumlah produk yang dirakit 

oleh tiap-tiap responden, hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi yaitu 0.596 



> 0.05. hal ini berarti ada pengaruh temperatur dan kebisingan terhadap jumlah 

produk yang dirakit oleh tiap-tiap responden. 

4. Kriteria hasil kerja merupakan kriteria yang paling praktis dan sederhana untuk 

mengetahui pengaruh lingkungan terhadap pekerjaan manusia, karena dapat 

langsung menunjukkan pengaruh yang ditimbulkannya. 

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja khususnya 

temperatur yang berada di Laboratorium Ruang Iklim Teknik Industri tidak 

pengaruh terhadap jumlah produk yang dirakit. 

5.2 Saran  

1. Pada pekerjaan perakitan yang membutuhkan tempat kerja atau suasana kerja yang 

sesuai, maka faktor temperatur sangat berpengaruh didalamnya. Karena dengan 

adanya temperatur dapat mengganggu manusia serta dapat menyebabkan kelelahan 

pada saat bekerja, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pekerjaannya. 

2. Karena konsep tentang kondisi lingkungan kerja diantaranya temperatur dan 

kebisingan yang digunakan bersifat umum, maka ada kemungkinan hasil penelitian 

ini akan berbeda jika diterapkan pada keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengamatan terhadap 

kondisi sebenarnya, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang lebih baik dan 

lebih bersifat umum, disamping dapat dilakukannya suatu analisis yang lebih 

mendalam. 

3. Sesuai dengan keterbatasan pada penelitian ini, maka pada penelitian-penelitian 

selanjutnya perlu diidentifikasikan variabel-variabel lingkungan yang lainnya. 

Standarisasi pekerjaan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pekerjaan yang sederhana. Oleh karena itu hasil-hasil kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian laboratoris perlu diuji ulang pada keadaan yang 

sebenarnya. 

4. Suatu kondisi lingkungan kerja yang baik dapat ditentukan dengan 

mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan jenis pekerjaan pemeriksaan yang 

dilakukan secara cermat dan menyeluruh.   
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