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ABSTRAK

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses

produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan

pendengaran.Untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu

diupayakan perlindungan terhadap tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan

pengaruh pemakian ear plug terhadap tekanan darah tenaga kerja terpapar kebisingan pada

bagian proses tenun PT. Iskandar Indah Textile Printing Surakarta. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu dengan rancangan pretest

postestgroup . Populasi dalam  penelitian ini adalah karyawan PT Iskandar Indah Textile

Printing Surakarta sebanyak 60 karyawan.Pemilihan sampel menggunakan simple random

sampling dan diambilsebanyak 30 karyawan.Berdasarkan  uji wilcoxon, diperoleh nilai

significancy tekanan darah sistolik p value = 0,003 dan tekanan darah diastolik p value

=0,007 karena (p  value<0,05 ),dengan demikian disimpulkan  terdapat perbedaan tekanan

darah sesudah kerja  yang memakai ear plug dan tidak memakai ear plug.Berdasarkan

penenelitian diatas, pemakaian ear plug dapat mencegah kenaikan tekanan darah lebih lanjut

akibat paparan bising.Untuk deteksi dini dari hipertensi dapat dilakukan pengukuran tekanan

darah secara berkala.

Kunci : Kebisingan. Tekanan darah, Ear plug
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ABTRACT

Noise that is not expected within the activity or action in a certain grade or time, can cause

troubles both to the human’s health and environment comfort. The aim of this research is to

describe the influence of using ear plug  to the blood tension caused by the noise at the

weaving process section of PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. The method used

in this research is quasi-experiment with the pretest-postest group design. The research

populations used are the workers of PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta with the

total number 60 people. The simple random sampling technique is used to  determine 30

samples. The statistics test is done by applying Wilcoxon by using SPSS16. The result is that

the systole blood tension p value = 0.007 and the diastole blood tension p value = 0.003 after

all, we can conclude that there is a difference of blood pressure after working between

employee who use an ear plug and do not use an ear plug. Based on the result explained

above, the use of haering protection device could be moderated the harmful effect noise.

Regular blood pressure examination colud act as ear plug defection to prevent workes

sufering from hypertension.

Key words :  Noise, blood tension, ear plug.

PENDAHULUAN

Peningkatan pembangunan di bidang industri membutuhkan  penggunaan teknologi

maju dan bahan-bahan berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat

kerja. Untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu

diupayakan perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan karyawan melalui teknis

pengamanan, tempat peralatan lingkungan kerja sangat perlu diutamakan cara pencegahan

kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terbaik adalah tindak lanjut seperti pengamanan

perbaikan mesin dan peralatan lainya. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan,
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sehingga perlu diterapkan alat perlindung diri pada karyawan dalam bentuk kaca mata,

masker, ear plug, sepatu dan alat proteksi lainya (Hidayat, 2005).

Dalam kaitanya dengan penyakit akibat kerja penggunaan alat pelindung diri

diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Per 01/MEN/1981

Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja. Dalam Undang-Undang tentang

keselamatan kerja diatur di pasal 4(3) yang berbunyi: “Pengurus wajib menyediakan secara

cuma-cuma semua Alat Pelindung Diri diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang

berada di bawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2008).

Hubungan antara kebisingan dengan kemungkinan timbulnya gangguan terhadap

kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu intensitas kebisingan, frekuensi

kebisingan dan lamanya seseorang berada di tempat atau didekat bunyi tersebut, baik dari

hari-ke hari ataupun seumur hidupnya.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa masyarakat yang terpapar kebisingan,

cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan emosi tersebut akan

mengakibatkan stress. Stress yang cukup lama, akan menyebabkan terjadinya penyempitan

pembuluh darah, sehingga memacu jantung untuk bekerja lebih keras memompa darah ke

seluruh tubuh (Jennie, 2007).

Kebisingan dapat mempengaruhi kesehatan fungsi tubuh yang menyebabkan

peningkatan tekanan darah berupa peningkatan sensitifitas tubuh seperti peningkatan sistem

kardiovaskuler dalam bentuk kenaikan    tekanan darah dan peningkatan denyut jantung.

Tekanan darah seorang secara alami bervariasi dan tekanan darah dipengaruhi aktivitas fisik

(Hidayat,2004).

PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta merupakan salah satu perusahaan

yang bergerak dibidang tekstil. Berdasarkan data pengukuran intensitas kebisingan

didapatkan hasil rata-rata bahwa intensitas kebisingan dibagian proses tenun sudah
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melampaui nilai ambang batas (NAB) yakni sebesar 104,7 dB, sehingga berpotensi

mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil pengukuran tersebut menggambarkan

tingginya paparan intensitas kebisingan dibagian proses tenun yang mempunyai

kemungkinan terkena resiko gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh kebisingan

yang mengakibatkan tekanan darah naik (Danang, 2012)

Hasil survey pendahuluan dibagian proses tenun PT.Iskandar Indah Printing

Textile Surakarta diperoleh 20 karyawan yang tidak menggunakan ear plug dan 10

karyawan menggunakan ear plug. Sedangkan, gangguan yang sering dialami karyawan

yaitu gangguan pada pendengaran.

 Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai

pengaruh penggunaan alat pelindung diri ear plug  terhadap tekanan darah tenaga kerja

terpapar kebisingan bagian  Proses Tenun  PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi  experimental). Penelitian

eksperimen semu tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada

saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Teknik pengumpulan data

menggunakan wawancara dan pengukuran langsung terhadap responden dengan mengukur

tekanan darah dengan menggunakan tensi meter dan mengukur lingkungan

menggunakanSound level meter  untuk mengukur  intensitas kebisinganDesain  penelitian

menggunakan eksperimen semu dengan rancangan penelitian desain pretest postest group

Desain penelitian eksperimen yang dilakukan dengan cara memilih dua kelompok kontrol

dan kasus  tetapi tidak dilakukan randomisasi kemudian diberi pretest unntuk mengetahui

keadaan awal lalu diberikan perlakuan yang selanjutnya melakukan post test untuk melihat

efek dari perlakuan yang selanjutnya yang diberikan.(Notoatmodjo, 2010).Populasi

Berdasarkan  rumusan  masalah dan tujuan penelitian maka dijadikan populasi adalah
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karyawan PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta yang berjumlah 60

orang.Pemilihan sampel dalam penelitian ini mengunakan teknik pengambilan sampel

secara random atau acak yang disebut random sampling hanya boleh digunakan apabila

setiap unit atau anggota bersifat homogeny dipeoleh sampel sebanyak 30 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pekerja wanita dibagian proses

tenun / weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta yang berjumlah 30 orang

15 sebagai kontrol dan 15 sebagai kasus. Para perkerja dibagian proses tenun  adalah  para

perkerja yang terpapar bising dengan intensitas bising diatas NAB (diatas 85 dB (A).

        Sedang pembandingnya adalah perkerja  pemakian ear plug dan tanpa pemakian ear

plug untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan alat pelindung diri ear plug

terhadap tekanan darah. Para perkerja yang menjadi responden atau sampel dalam

penelitian ini diambil berdasarkan teknik secara random  atau acak  yang disebut

nonrandom sampling  hanya boleh digunakan apabila setiap unit atau  anggota bersifat

homogen. Penentuan sampel diambil secara acak. Kelompok kasus  diberi perlakuan

sedangkan dengan kelompok kontrol diberi  tes awal ( Notoatmodjo, 2010).

1. Umur Dan Masa Kerja

 Dalam penelitian ini responden adalah berumur 25-55 tahun. Berdasarkan

hasil penelitian peneltian diketahui bahwa umur tenaga kerja di bagian proses tenun PT

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta, umur  pekerja pada bagian proses tenun

(sebagai kasus) yang  paling banyak umur 30-39 tahun dengan jumlah 7 orang pekerja

(47%) , Sedangkan frekuensi umur yang paling sedikit pada umur 50- 57 tahun dengan

jumlah 2 orang pekerja (13%) dan pada kelompok kontrol (sebagai kontrol) yang paling

banyak  40-49 tahun dengan  jumlah  9 orang pekerja (60%) sedangkan yang paling sedikit

pada umur  33-39 tahun dengan jumlah 4 orang pekerja (26%). Karakteristik umur antara
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kelompok kasus dan kontrol. Diperoleh data rerata umur pada kelompok kasus yaitu 41,

67±7,208 dan rerata umur pada kelompok kontrol yaitu 41,47±7,963. Usia produktif

adalah antara 20-40 tahun (Tarwaka 2004).

          Dari usia Uji independent t testyang telah dilakukan pada bagian proses tenun

terhadap karakterstik umur responden. Diperoleh nilai p sebesar 0,940 (p>0,05) yang

berarti bahwa tidak signifikan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hasil tersebut

tidak ada perbedaan dari karakterstik umur tenaga kerja antara  kelompok kasus dengan

kontrol.Menurut Oentoro (2004) tenaga kerja yang berusia 40-50 tahun akan rentan

tehadap penyakit dibandingkan dengan tenaga kerja yang lebih muda.

Berdasarkan hasil penelitian masa kerja pada bagian proses tenun (sebagai

kasus) paling banyak masa kerja 20-25 dengan jumlah  7 orang pekerja (40%) , Sedangkan

frekuensi masa kerja yang paling sedikit pada masa kerja  4 orang  pekerja ( 26 %). Pada

kelompok kontrol masa kerja paling banyak 8-12 dengan jumlah 6 orang pekerja (40%),

Sedangkan yang paling sedikit pada masa kerja 22-25 dengan  jumlah 4 orang pekerja

(26%).Karakteristik masa kerja antara kelompok kasus dan kontrol,diperoleh data rerata

masa kerja pada kelompok kasus yaitu 20,07±6,147 dan rerata masa kerja pada kelompok

kontrol yaitu 17,33±5,912.

 Dari hasil Uji independent  sampel test yang telah dilakukan pada bagian

proses tenun terhadap karakterstik masa kerja pada responden. Diperoleh nilai p sebesar

0,150 (p>0,05) yang berarti  bahwa tidak signifikan, dengan demikian dapat dinyatakan

bahwa hasil tersebut tidak ada perbedaan dari karakterstik masa kerja pada tenaga kerja

antara  kelompok kasus dengan  kontrol.

Berdasarkan hasil penelitian untuk masa kerja dalam 1 hari adalah 8jam kerja

sehari dengan istirahat selama 1jam, jadi untuk jam kerja yang efektif dan efesien

perharinya hanya 7jam. Menurut UU No. 13 tahun 2003 pasal 77: “ Setiap Pengusaha

wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, yakni 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu (

Tarwaka,2008).
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A. Karakterstik Lingkungan Penelitian

Bunyi atau suara didengar sebagai  rangsangan pada sel saraf pendengar dalam

telinga oleh gelombang longgitudinal yang ditimbulkan getaran dari sumber bunyi atau

suara dan gelombang tersebut meramabat melalui media udara atau penghantar lainnya

dan ketika suara atau bunyi tesebut tidak dikehendaki keberadaannya atau timbul  di luar

kemauan kita maka bunyi  tesebut disebut kebisingan (Anizar, 2009).

Kebisingan yang terjadi  di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta merupakan

jenis kebisingan menetap berkelanjutan tanpa putus-putus dengan spektrum frekuensi

yang melebar (steady state, wide band noise) yang bersumber dari mesin –mesin yang

berkerja selama proses penenunan . Dengan beroperasinya mesin tenun/weaving ini

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan pekerja bila tidak di menejemen secara

tepat keberadaanya.

               Menurut Kepmenaker No. KEP-51/MEN/1999, paparan intensitas kebisingan

yang masih dapat ditoleransi dalam batas minimal tanpa mengakibatkan penyakit atau

gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari adalah 85 dBA dengan waktu kerja 8

jam sehari dan 5 hari kerja dalam 1 minggu atau 40 jam dalam satu minggu

(Tarwaka,2008).

           Sementara dari hasil pengukuran yang telah dilakukan di PT. Iskandar Indah

Printing Textile pada bagian tenun yang diambil pada titik 12 menggunakan sound level

meter menunujukkan bahawa nilai rata-rata kebisingan yang ada pada bagian proses

tenun ini melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan yaitu 100,27 dB(A) dengan

nilai intensitas tertinggi adalah 103 dB(A) dan nilai intensitas terendah adalah 97 dB(A).

  Menurut nilai ambang batas (NAB) yang telah ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja

Nomor :Kep 51/ MEN/1999 jika intensitas kebisingan perhari  kerja yang diterima

tenaga kerja tanpa alat pelindung diri hanya 7,5 menit. Sedangkan untuk intensitas
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kebisingan sebesar 97 dB(A) batas waktu pemaparan  yang diperbolehkan hanya 30

menit. Dengan demikian batas waktu pempaparan  per hari kerja yang bisa diterima oleh

tenaga kerja dengan rata-rata intensitas bising sebesar 100,27 dB(A) adalah selama 15

menit. Pada kenyatannya  pekerja  dibagian proses tenun/weaving menerima paparan

bising dengan intensitas yang tinggi selama 8 jam kerja.

B. Uji Beda Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Berkerja Antara Memakai Earplug dan

Tanpa Earplug

a. Perbedaan tekanan darah antara sebelum dan setelah berkerja ketika tidak memakai ear

plug.

          Dari uji wilocoxon  (tekanan sistolik- diastolik sebelum berkerja vs setelah

berkerja). Ketika  tidak memakai ear plug  didapatkan  kesimpulan bahwa terdapat

perbedaan yang bermakna rata-rata tekanan sistolik –diastolik antara sebelum dan setelah

berkerja.

Pada saat tidak memakai ear plug rata-rata tekanan sistolik antara sebelum dan setelah

berkerja meningkat sebesar  7,2 mmHg. Sedangkan rata-rata tekanan diastolik antara

sebelum dan setelah berkerja meningkat sebesar 8,07mm Hg.Meningkat tekanan darah

sistolik- diastolik setelah berkerja dibandingkan sebelum berkerja pada saat tidak

memakai ear plug menunjukkan kemungkinan pengaruh paparan bising lingkungan

kerja.

                  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sujata (1990) mengenai pengaruh

bising lingkungan kerja yang melebihi NAB terhadap tekanan darah pekerja tekstil.

Dalam penelitian ini tersebut terjadi kenaikan tekanan darah antara sebelum dan setelah

berkerja, dimana rata-rata kenaikan tekanan sistolik 25,4 mmHg dan tekanan darah

diastolik naik 17 mmHg. Sujata (1990) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh

bising sendiri terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik.
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b. Perbedaan tekanan darah antara sebelum dan sesudah berkerja pada saat memakai

ear plug.

Dari uji wilcoxon (tekanan sistolik- diastolik sebelum berkerja vs setelah

berkerja).Ketika  tidak memakai ear plug  didapatkan  kesimpulan bahwa terdapat

perbedaan yang bermakna rata-rata tekanan sistolik –diastolik antara sebelum dan setelah

berkerja.

Pada saat  memakaiear plug rata-rata tekanan sistolik antara sebelum dan setelah

berkerja turun   sebesar  6,00 mmHg. Sedangkan rata-rata tekanan diastolik antara

sebelum dan setelah berkerja turun sebesar 8,00mm Hg.Sebelum penelitian ini

dilaksanakan diasumsikan bahwa tekanan darah setelah berkerja ketika memakai ear

plugakan tetap meningkat meskipun peningkatannya tidak setingggi ketika tidak

memakai ear plug.Berdasarkan  hasil penelitian didapat bahwa tekanan darah setelah

berkerja  ketika earplug sudah dipakai  menunjukkan  penurunan. Besarnya penurunan

tekanan darah setelah berkerja ini mungkin disebabkan pemakaian ear plug.

c. Perbedaaan rata- rata tekanan darah sebelum berkerja antara pada saat memakai ear

plug dengan tidak memakai ear plug.

        Dari hasil Uji Statistik Wilcoxon ( tekanan darah sebelum berkerja antara pada

saat tidak memakai ear plug dengan memakai ear plug) didapatkan diperoleh angka

signifikan pvalue =0,000 untuk  tekanan darah sistolik sedangkan tekanan darah

diastolik  dipeoleh angka signifikan p value =0,000 karena nilai p <0,05. Maka

dinyatakan signifikan/ adanya perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah kerja

memakai ear plug dan ketika tidak memakai ear plug.

d. Perbedaaan rata-rata tekanan darah setelah berkerja antara saat tidak memakai

ear plug dengan ketika  memakai ear plug

1. Tekanan sistolik
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Dari hasil Wilcoxon didapatkan nilai p=0,003, karena nilai p< 0,05 maka dapat

dikatakan terdapat perbedaan tekanan sistolik setelah bekerja antara saat tidak memakai

ear plug dan ketika memakai ear plug. Rata-rata tekanan sistolik setelah  berkerja tanpa

memakai ear plug sebesar 129,73mmHg dan turun menjadi 123,20mmHg pada saat

memakai ear plug.  Adapun perbedaan rata-rata tekanan sistolik setelah berkerja antara

saat tanpa ear plug adalah sebesar 6,53mmHg.

Dari hasil ini peneliti menyimpulkan bahwa tekanan sistolik setelah berkerja pada saat

memakai ear plug lebih rendah 6,53mmHg dibandingkan  tekanan sistolik setelah

berkerja ketika tidak memakai ear plug.

2. Tekanan diastolik

       Dari hasil Wilcoxon didapatkan nilai p=0,007, karena nilai p< 0,05 maka dapat

dikatakan terdapat  perbedaan tekanan diastolik setelah bekerja antara saat tidak

memakai ear plug dan ketika  memakai ear plug. Rata-rata tekanan sistolik setelah

berkerja tanpa memakai ear plug sebesar  91,67mmHg dan turun menjadi 90,00mmHg

pada saat memakai ear plug. Adapun perbedaan rata-rata tekanan sistolik setelah

berkerja antara saat tanpa ear plug adalah sebesar 1,67mmHg.

Dari hasil ini peneliti menyimpulkan bahwa tekanan diastolik setelah berkerja pada saat

memakai ear plug lebih rendah 1,67mmHg dibandingkan  tekanan diastolik setelah

berkerja ketika tidak memakai ear plug.

Dari  hasil diatas maka dapat dikatakan bahwa pemakaian earplug terbukti

mempunyai efek  yang menguntungkan bagi tekanan sistolik maupun diastolik. Lusk

SL et al (2000), menyatakan bahwa penggunaan alat pelindung diri ear plug mampu

mereduksi paparan bising dan mempunyai  pengaruh bagi tekanan darah pekerja

perakitan mobil didapatkan  bahwa ketika pekerja memakai ear plug tekanan sistolik

lebih rendah.
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Ear plug sebagai alat proteksi telinga dari paparan bising yang tinggi dapat

mengurangi tingkat kebisingan sampai 20dB (Bixby,1996), Swasono Rahayu (2004),

melaporkan bahwa ear plug merupakan alat pelindung telinga yang efektif

mengurangi intensitas kebisingan.

Fungsi ear plug  lebih optimal bagi pelindung telinga, ketika alat ini dibuat secara

cermat dan sesuai  dengan ukuran  saluran telinga. Si pemakai akan merasakan

karakterstik kebisingan  yang baik pula. Pemakaian ear plug yang tidak cocok  dengan

ukuran  saluran  telinga si pemakai dapat mengakibatkan perasaan tidak nyaman,tidak

bisa mendengar secara baik.

Beberapa penelitian menunujukkan bahwa bising mempengaruhi

sistem cardiovascular.Menurut Jovanovic (1990) bising merupakan faktor yang

cukup signifikan dalam menimbulkan hipertensi.Penggunaan alat pelindung telinga

dapat menurunkan bahwa menghilangkan efek yang merugikan baik audive maupun

nonauditive akibat paparan bising industri tersebut. Hubungan antara  paparan bising

dan tekanan darah tinggi telah dihanggap  sebagai bukti bahwa bising merupakan

faktor resiko bagi cardiovascular (Singh AP, 1982, Talbott E,1989).

Terdapat berbagai pendapat mengenai mekaniseme terjadinya kenaikan

tekanan darah akibat paparan bising ini yaitu pertama karena adanya katekolamine

yang dilepas dari medulla adernal sebagai akibat aktifitas sistem adernalin, yang

kedua karena efek  dari kelenjar superarenal yang menghasilkan angiotensin akibat

pengaruh paparan  bising  serta yang terakhir  paparan langsung bising terhadap

tekanan dinding ateri. Ketiga mekanisme tersebut mengakibatkan tekanan darah(

Andren L, 1983: Brandenbarger G et al, 1977).

Berdasarkan pengamatan dijumpai karyawan di PT. Isakandar Indah  Printing Textile

Surakarta. Karyawan banyak yang tidak memakai ear plug. Hal ini disebabkan alat



14

pelindung diri ear plug  tidak tersedia di tempat kerja dan penggunaan ear plug yang

tidak benar dan tidak disiplin.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah waktu yang terbatas, peneliti hanya

meneliti pengaruh penggunaan alat pelindung diri ear plug terhadap tekanan darah

tenaga kerja terpapar bising, peneliti belum dapat mencantumkan variabel  lain.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Intensitas kebisingan di lingkungan kerja PT. Iskandar Indah PrintingTextile

Surakarta  Nilai –nilai  Rata-rata  pada bagian  proses tenun  ini  melebihi nilai

ambang batas  sebesar 100,27 dBA.

2. Dengan uji wilcoxon, diperoleh nilai significancy tekanan darah sistolik p value =

0,000 dan tekanan darah diastolik p value =0,000 karena (p  value<0,05 ),  dengan

demikian disimpulkan  terdapat perbedaan tekanan sebelum dan sesudah kerja

darah  antara yang memakai ear plug dan tidak memakai ear plug

3. Dengan uji wilcoxon, diperoleh nilai significancy tekanan darah sistolik p value =

0,003 dan tekanan darah diastolik p value =0,007 karena (p  value<0,05 ),  dengan

demikian disimpulkan  terdapat perbedaan tekanan darah sesudah kerja  antara yang

memakaiear plug dan tidak memakai ear plug.

B. Saran

1. Perusahaan

a. Bagi perusahaan memantau intensitas kebisingan di lingkungan kerja secara

rutin.

b. Bagi perusahaan   mengendalikan intensitas kebisingan tinggi di

lingkungan kerja.

c. Memberikan pelatihan kepada karyawan sesering mungkin.
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d. Pemberian sanksi yang tegas terhadap tenaga kerja yang tidak menggunakan

alat pelindung diri khususnya ear plug.

e. Menyediakan alat pelindung diri ear plug yang terbuat dari karet dengan

konfigurasi pre molded 3 dimana jenis ini lebih murah dibanding ear muff.

Cocok  untuk pemakian diruang kerja yang panas.

f. Memberikan rotasi kerja pada karyawan yang terpapar oleh intensitas

kebisingan.

2. Karyawan

    Bagi pekerja diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam penggunaan

alat pelindung diri telinga ear plug dengan baik dan benar selama jam kerja

berlangsung.

3. Peneliti lain

     Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk

mengembangkan peneliti lainya terutama tentang Pengaruh Penggunaan Alat

Pelindung Diri Ear plug Terhadap Tekanan Darah Akibat Kebisingan.
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