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ABSTRAK 

 

SIGIT TRESTO SUBEKTI 

PERBEDAAN TEKANAN DARAH TENAGA KERJA AKIBAT 

KEBISINGAN DI PT ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE 

SURAKARTA 

 

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

proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat 

menimbulkan gangguan pendengaran. Untuk mencegah dan mengendalikan 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu diupayakan perlindungan terhadap 

para tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

tekanan darah pada tenaga kerja yang terpapar kebisingan diatas NAB dan 

dibawah NAB di bagian weaving PT.Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional 

analitik dengan pendekatan Cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

para tenaga kerja di bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta sebanayk 140 orang. Dengan pemilihan sampel menggunakan 

Purposive sampling dan sampel diambil sebanyak 60 orang. Uji statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan uji Independen T-test. Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat perbedaan tekanan darah pada tenaga kerja yang 

terpapar kebisingan diatas NAB dan dibawah NAB dengan nilai Signifikan pada 

bagian weaving (p= 0,000 ≤ 0,05; 95%) dan nilai Signifikan pada bagian reacing 

(p= 0,000 ≤ 0,05; 95%)  . Berdasarkan penelitian ini pemakaian alat pelindung 

telinga dapat mengurangi paparan kebisingan yang dapat meningkatkan tekanan 

darah.  

 

Kunci   : Kebisingan, Tekanan darah  

Kepustakaan : 29, 1992-2012 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Kebisingan merupakan masalah 

yang sering dijumpai oleh 

perusahaan besar saat ini. 

Penggunaan mesin dan alat kerja 

yang mendukung proses produksi 

berpotensi menimbulkan suara 

kebisingan. Kebisingan adalah 

terjadinya bunyi yang tidak di 

kehendaki  sehingga mengganggu 

atau membahayakan kesehatan 

(Kepmenkes No. 1405/MENKES/ 

SK/XI/2002). 

Penggunaan teknologi maju 

sangat diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia secara 

luas, namun tanpa disertai dengan 

pengendalian yang tepat akan dapat 

merugikan manusia itu sendiri. 

Penggunaan teknologi maju tidak 

dapat dielakan, terutama pada era 

industrialisasi yang ditandai adanya 

proses mekanisasi, elektrifikasi dan 
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modernisasi serta transformasi 

globalisasi. Dalam keadaan demikian 

penggunaan mesin-mesin, pesawat, 

instalasi, dan bahan-bahan berbahaya 

akan terus meningkat sesuai 

kebutuhan industrialisasi. Namun 

demikian, disisi lain kemajuan 

teknologi juga mengakibatkan 

berbagai dampak yang merugikan 

yaitu berupa terjadinya peningkatan 

pencemaran lingkungan, kecelakaan 

kerja dan timbulnya berbagai macam 

penyakit akibat kerja (Tarwaka, 

2008). 

Kebisingan menimbulkan bebe-

rapa dampak pada kesehatan.Selain 

berdampak pada gangguan 

pendengaran intensitas bising yang 

tinggi juga dapat mengakibatkan 

hilangnya konsentrasi, hilangnya 

keseimbangan dan disorientasi, 

kelelahan, gangguan komunikasi, 

gangguan tidur, gangguan pelak-

sanaan tugas, gangguan faal tubuh, 

serta adanya efek visceral, seperti 

perubahan frekuensi jantung/ 

peningkatan denyut nadi, perubahan 

tekanan darah dan tingkat 

pengeluaran keringat (Harrington & 

Gill, 2003). 

Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa masyarakat yang terpapar 

kebisingan cenderung memiliki 

emosi yang tidak stabil. Ketidak-

stabilan emosi tersebut akan 

mengakibatkan stres. Stres yang 

cukup lama, akan menyebabkan 

terjadinya penyempitan pembuluh 

darah, sehingga memacu jantung 

untuk bekerja lebih keras memompa 

darah ke seluruh tubuh (Jennie, 

2007). 

Keselamatan kerja bertujuan 

melindungi tenaga kerja atas hak 

keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup 

dan meningkatkan produksi serta 

produktivitas nasional, menjamin 

keselamatan setiap orang lain yang 

berada di tempat kerja, sumber 

produksi dipelihara dan diper-

gunakan secara aman dan efisien. 

Perlindungan keselamatan karyawan 

mewujudkan produktifitas yang 

optimal (Suma’mur, 2009). 

Menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh Hartati (2011), hasil 

pengukuran kebisingan yang 

melebihi NAB dapat berpengaruh 

terhadap fisiologis tenaga kerja salah 

satunya perubahan tekanan darah. 

Menurut penelitian Statistik oleh 

Van Kempen terhadap banyak hasil 

study efek kebisingan mendapatkan 

adanya pengaruh dari pajanan 

kebisingan pada tekanan darah. 

Kenaikan signifikan secara statistik 

diperoleh untuk pajanan kebisingan 

lingkungan kerja untuk darah sistolik 

0,51 (0,01-1,00)mmHg/5 dBA, 

sedangkan untuk diastolik 
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kenaikannya tidak signifikan (Eny, 

dkk, 2005).  

PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta merupakan sebuah 

industri yang bergerak dibidang 

tekstil. Proses produksi di PT 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta melalui dua proses 

produksi, yaitu bagian weaving 

(produksi tenun), dan bagian 

printing.  Pada bagian produksi di 

PT. Iskandar Indah Printing Textile 

menggunakan mesin-mesin weaving, 

mesin kelos, mesin sizing, mesin 

cucuk, mesin winding, mesin loom, 

mesin folding, mesin inspecting, 

mesin printing, mesin disel dan 

mesin uap.  Bagian produksi yang 

potensial menimbulkan kebisingan di 

PT. Iskandar Indah Printing Textil 

Surakarta adalah di bagian weaving 

karena di bagian weaving merupakan 

bagian yang menangani proses 

penenunan bahan baku benang 

menjadi kain mentah (grey) 

menggunakan mesin kelos dan mesin 

palet.  

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan 

tekanan darah tenaga kerja yang 

terpapar kebisingan di atas NAB 

dan di bawah NAB PT.Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui tekanan darah 

pada pekerja  pada bagian 

weaving dan reacing. 

b. Untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh kebisingan di bagian 

weaving dan reacing.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebisingan 

Suara dikatakan bising bila 

suara–suara tersebut menimbulkan 

gangguan terhadap lingkungan 

seperti gangguan percakapan, 

gangguan tidur dan lain-lain. 

Kebisingan dapat dikatakan juga 

sebagai bunyi atau suara yang 

keberadaannya tidak dikehendaki 

(Suma’mur, 2009). 

Menurut Kepmenker RI 

kebisingan adalah suara yang tidak 

dikehendaki yang bersumber dari 

alat-alat proses produksi dan atau 

alat-alat kerja yang pada tingkat 

tertentu dapat menimbulkan 

gangguan pendengaran. Sementara 

itu menurut Harrianto kebisingan 

adalah bunyi yang ditimbulkan oleh 

gelombang suara dengan intensitas 

frekuensi yang tidak menentu 

(Kepmenaker No. KEP-51/MEN/ 

1999). 
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Menurut Tarwaka Dkk, (2004) 

sumber kebisingan di perusahaan 

biasanya berasal dari mesin-mesin 

proses produksi dan alat-alat lain 

yang dipakai untuk melakukan 

pekerjaan. Contoh sumber-sumber 

kebisingan di perusahaan baik dari 

dalam maupun dari luar perusahaan : 

a. Generator, mesin diesel untuk 

pembangkit listrik 

b. Mesin-mesin produksi 

c. Mesin potong, gergaji, serut 

diperusahaan kayu 

d. Ketel uap atau boiler untuk 

pemanas uap 

e. Alat-alat lain yang menimbulkan 

suara dan getaran seperti alat 

pertukangan 

f. Kendaraaan bermotor dari lalu 

lintas, dll. 

Dalam melakukan pengukuran 

terhadap suatu sumber bising, 

penentuan terhadap jenis bising 

sangatlah penting. Hal ini 

berhubungan dengan pemilihan alat 

ukur kebisingan yang akan di 

gunakan.  

Jenis kebisingan yang sering 

ditemukan (Suma’mur, 2009) adalah: 

1) Kebisingan kontinu dengan 

spektrum frekuensi yang lebar 

(steady state,wide band noise), 

misal bising mesin, kipas angin, 

dapur pijar, dan lain-lain. 

2) Kebisingan kontinu spekrum 

frekuensi tipis (steady state, 

narrow band noise), misalnya 

bising gergaji sirkuler, katup gas 

dan lain-lain. 

3) Kebisingan terputus-putus (inter-

mittent-noise), misalnya bising 

lalu lintas, suara kapal terbang di 

bandara. Kebisingan implusif 

(impact or implusive noise), 

seperti bising yang di timbulkan 

oleh pukulan palu, tembakan, 

meriam dan ledakan. 

4) Kebisingan implusif berulang, 

misalnya bising mesin tempat di 

perusahaan atau tempat tiang 

pancang bangunan. 

Menurut Tarwaka (2008) secara 

konseptual teknik pengendalian 

kebisingan yang sesuai dengan 

Hirarki pengendalian Risiko adalah : 

a. Eliminasi 

b. Subtitusi 

c. Engenering control 

d. Isolasi 

e. Pengendalian Administratif 

f. Alat Pelindung Diri 

 

B. Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah gaya 

(dorongan) ke dinding arteri saat 

darah dipompa keluar dari jantung 

keseluruh tubuh (Palmer, 2007). 

Tekanan darah berarti tenaga 

yang di gunakan oleh darah terhadap 

setiap satuan daerah dinding 

pembuluh tersebut. Bila orang 

mengatakan bahwa tekanan dalam 
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suatu pembuluh adalah 50mmHg, ini 

berarti bahwa tenaga yang digunakan 

tersebut akan cukup mendorong 

suatu kolom air raksa ke atas setinggi 

50mmHg (Guyton, 2008). 

Tekanan darah biasanya diukur 

dengan tensi meter dan dinyatakan 

dalam satuan milimeter air raksa 

(mmHg). Pada pemeriksaan tekanan 

darah akan di dapat dua angka. 

Angka yang tertinggi diperoleh pada 

saat jantung berkontraksi (sistolik), 

angka yang lebih rendah diperoleh 

pada saat jantung berelaksasi 

(diastolik). Misal 120/80mmHg, 

dimana 120 menyatakan tekanan 

darah sistolik dan 80 menyatakan 

darah diastolik (Guyton, 2008) 

Menurut Tambayong. J. (2000) 

tekanan darah juga sering 

digolongkan berdasarkan tekanan 

diastolik yaitu : 

1. Tekanan darah ringan bila 

tekanan diastolik 95-104 mmHg 

2. Tekanan darah sedang bila 

tekanan diastolik 105- 114 

mmHg 

3. Tekanan darah berat bila tekanan 

diastolik > 115 mmHg 

Menurut Tambayong J (2000) 

Klasifikasi penyakit hipertensi terdiri 

dari: 

1. Tekanan sistolik : 

a) < 119 mmHg: Normal 

b) 120-139 mmHg: Pra 

Hipertensi 

2. Tekanan diastolik : 

a) < 79 mmHg:Normal 

b) 80-89 mmHg: Pra Hipertensi 

Menurut Eviana S. Tambunan 

dan Deswani Kasim (2011) 

Sphigmomanometer merupakan alat 

yang digunakan untuk mengukur 

tekanan darah. Bagian-bagian dari 

Sphigmomanometer adalah sebagai 

berikut: 

a. Manometer 

b. Manset 

Menurut Vitahealth (2006) 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

tekanan darah yaitu: 

a. Genetik, Peran faktor genetik 

terhadap hipertensi esensial 

dibuktikan bahwa kejadian 

hipertensi lebih banyak dijumpai 

pada penderita kembar monozigot 

dari pada heterozigot, apabila 

salah satu diantara menderita 

hipertensi. Pada 70% kasus 

hipertensi esensial didapatkan 

riwayat hipertensi esensial. 

b. Usia, Insiden hipertensi makin 

meningkat,dengan meningkatnya 

usia. Hipertensi pada yang 

berusia kurang dari 35 tahun 

dengan jelas menaikan insiden 

penyakit arteri koroner dan 

kematian prematur. 

c. Rokok, asap rokok mengandung 

nikotin yang memacu 

pengeluaran adrenalin yang 

merangsang denyut jantung dan 
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tekanan darah. Selain itu asap 

rokok mengandung karbon 

monoksida yang memiliki 

kemampuan lebih kuat dari pada 

Hb dalam menarik oksigen, 

sehingga jaringan kekurangan 

oksigen termasuk ke jantung. 

d. Alkohol, penggunaan alkohol 

atau etanol dalam jangka panjang 

dapat menyebabkan peningkatan 

lipogenesis (terjadi hiperlipi-

demia) sintesis kolesterol dan 

asetil ko enzim A, perubahan 

seklerosis dan fibrosis dalam 

arteri kecil. 

e. Stres Psikologi, stres dapat 

memicu pengeluran hormon 

adrenalin dan katekolamin yang 

tinggi, yang bersifat memper-

berat kerja arteri koroner 

sehingga suplai darah ke otot 

jantung terganggu.Stress dapat 

mengaktifkan saraf simpatis yang 

dapat meningkatkan tekanan 

darah secara intermiten. 

Gangguan faal tubuh yang 

terjadi akibat pemaparan bising 

antara lain peningkatan tekanan 

darah dan peningkatan frekuensi 

pernafasan. Gangguan ini biasanya 

terjadi permulaan pemaparan 

terutama bila yang terpapar berulang 

dan lama akan terjadi proses adaptasi 

(Hidayat, 2005). 

 

 

a. Aktivitas lambung menurun. 

b. Tonus otot meningkat. 

c. Perubahan biokimia (kadar 

glukosa, urea dan kolesterol 

dalam darah). 

d. Gangguan keseimbangan seperti 

mual. 

Menurut Iman Soeharto (2004), 

tekanan darah berpengaruh terhadap 

semua bagian tubuh, yang terpenting 

adalah darah, otak, ginjal dan mata. 

Komplikasi yang mungkin timbul 

terganggu pada beberapa tinggi 

tekanan darah, beberapa lama telah 

di derita, adanya faktor-faktor resiko 

yang lain dan bagaimana keadaan 

tersebut dikelola atau ditangani. 

Akibat hipertensi pada sistem 

jantung dan pembuluh darah yang 

terpenting adalah: 

1) Kerusakan pembuluh darah 

2) Pembesaran dan kegagalan 

jantung 

3) Stroke 

Menurut Susanto (2006) penga-

ruh kebisingan terhadap kesehatan 

selain berkaitan dengan faktor 

psikologi seperti gangguan emosi-

onal, gangguan tidur, dan hilangnya 

konsentrasi, juga mengakibatkan 

kerusakan pada indera pendengaran 

yang menimbulkan rasa tidak 

nyaman atau stress, sehingga dapat 

meningkatkan sistem jantung dan 

peredaran darah. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian observasional 

analitik yaitu penelitian yang 

berupaya mencari hubungan antar 

variabel yang kemudian dilakukan 

analisis terhadap data yang telah 

terkumpul. Berdasarkan pendekatan-

nya, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan Cross 

Sectional. Desain penelitiannya 

adalah menggunakan Static Group 

Comparasion. Pada desain penelitian 

ini kelompok yang mendapatkan 

perlakuan yang diikuti dengan 

pengukuran kedua (postest), 

kemudian hasil pengukuran ini akan 

dibandingkan dengan hasil pengu-

kuran pada kelompok pembanding 

(kontrol) yang tidak menerima 

perlakuan.  

Penelitian dilaksanakan di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta pada tenaga kerja bagian 

weaving dan bagian reacing, pada 

bulan November 2014.  Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh tenaga kerja di bagian 

weaving dan reacing berjumlah 140 

orang di PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagian pekerja yang bekerja pada 

saat kerja shift pagi yang dilakukan 

oleh tenaga kerja dimulai dari pukul 

07.00 – 14.00 WIB di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta. Jadi 

sampel yang diambil dalam 

penelitian ini setelah di masukkan 

dalam kriteria inklusi dan eksklusi di 

dapat hasil sebanyak 66 karyawan 

Perempuan yang bekerja di bagian 

weaving dan reacing PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta 

dengan melalui sistem random 

sampling didapat sampel yang 

homogen dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu 30 responden di bagian 

weaving dan 30 responden di bagian 

reacing. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Proposive sampling.  

Jenis data yang digunakann 

dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yang meliputi data 

jumlah pekerja di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta yaitu 

jumlah sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, hasil 

pengukuran NAB kebisingan dan 

perubahan tekanan darah pekerja. 

Sumber data yang dikumpulkan 

terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Langkah-langkah dalam 

analisis data untuk menguji 

hubungan antar variabel meliputi 

analisis univariat dan analisis 

bivariat. 
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HASIL PENELITIAN 

A. Karakteristik Subjek 

Penelitian 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

tenaga kerja di bagian weaving 

dan reacing PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta yang 

berjumlah 60 orang (30 

responden dari bagian weaving 

dan 30 responden di bagian 

reacing). Para pekerja di bagian 

weaving adalah para pekerja 

yang terpapar kebisingan diatas 

NAB (85dBA). Sedangkan para 

pekerja di bagian dan reacing 

terpapar kebisingan dibawah 

NAB. Para pekerja yang menjadi 

responden atau sampel dalam 

penelitian ini diambil 

berdasarkan teknik Purposive 

Sampling (Notoatmodjo, 2010). 

Dengan menggunakan 

teknik sampling diatas maka 

telah diperoleh sampel yang 

memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian, adapun kriterianya 

adalah semua subjek yang 

menjadi responden dalam 

penelitian ini memiliki masa 

kerja diatas 1 tahun, memiliki 

umur lebih dari 20 tahun, tidak 

sedang mengalami gangguan 

kesehatan, serta bersedia menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

 

1. Umur   

Dalam penelitian ini umur 

responden tenaga kerja di 

bagian weaving dan reacing  

PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta adalah 

antara 21-50 tahun, umur 

responden sebagian besar 

berumur antara 31-40 tahun 

sebanyak 35 orang (58%), 

sedangkan paling sedikit 

antara ≥41 tahun sebanyak 6 

orang (10%).  

2. Masa Kerja  

Berdasarkan hasil pene-

litian ini diketahui masa kerja 

responden sebagian besar 

sudah bekerja selama antara 

1-20 tahun, sebagian besar 

sudah bekerja antara 6-10 

tahun sebanyak 42 orang 

(70%) dan Usia Produktif 

seseorang adalah antara 20-

40 tahun  (Tarwaka, 2004).  

Menurut Oentoro (2004) 

tenaga kerja yang berusia 40-

50 tahun akan lebih rentan 

terhadap penyakit dibanding-

kan dengan tenaga kerja yang 

lebih muda. 

3. Lama Pajanan 

Berdasarkan hasil pene-

litian di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta 

untuk lama pajanan dalam 1 

hari adalah 9 jam kerja sehari 
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dengan waktu istirahat 

selama 1 jam, jadi kerja 

efektif selama 8 jam perhari. 

Menurut UU No. 13 tahun 

2003 pasal 77: “Setiap 

Pengusaha wajib melak-

sanakan ketentuan waktu 

kerja yakni maksimal 8 jam 

sehari dan 40 jam dalam 1 

minggu.” (Tarwaka, 2008). 

B. Karakteristik Lingkungan 

Penelitian 

Kebisingan yang terjadi di 

PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta merupakan 

jenis kebisingan menetap 

berkelanjutan tanpa putus-putus 

dengan spectrum frekuensi yang 

melebar (steady state, wide band 

noise) yang bersumber dari 

mesin wearping, mesin kelos, 

mesin sizing, mesin cucuk, mesin 

winding, mesin loom, mesin 

folding, mesin inspecting, mesin 

printing, mesin disel dan mesin 

uap menimbulkan dampak 

negatif bagi kesehatan pekerja 

bila tidak di menejemen secara 

tepat keberadaannya. 

Dari hasil pengukuran 

yang telah dilakukan di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta yang diambil 6 titik 

menggunakan sound level meter 

menunjukkan bahwa nilai rata-

rata kebisingan melibihi nilai 

ambang batas yaitu sebesar 92,6 

dB, dengan niali intensitas 

kebisingan tertinggi adalah 96,2 

dB dan nilai intensitas kebisingan 

terendah adalah 90,2 dB. 

Berdasarkan NAB yang 

telah ditentukan oleh Menteri 

Tenaga Kerja Nomor: 

51/MEN/1999 adalah 85 dBA 

dengan waktu kerja 8 jam sehari 

dan 5 hari dalam 1 minggu atau 

40 jam dalam seminggu. 

Sedangkan untuk intensitas 

kebisingan terendah sebesar 90,2 

dB batas waktu pemaparan yang 

diperbolehkan hanya 4 jam. 

Dengan demikian batas waktu 

pemaparan per hari kerja yang 

bisa diterima oleh tenaga kerja 

dengan rata-rata intensitas 

kebisingan sebesar 92,6 dB 

adalah selama 1 jam. Pada 

kenyataannya pekerja di bagian 

weaving menerima paparan 

bising dengan intensitas yang 

tinggi selama 8 jam kerja.   

C. Pengukuran Tekanan Darah 

Dari hasil pengukuran 

tekanan darah para tenaga kerja 

di bagian weaving didapat rata-

rata frekuensi tekanan darah 

sebelum bekerja adalah 122,79 

mm/Hg, sedangakan rata-rata 

frekuensi tekanan darah setelah 

selesai bekerja adalah 132,55 

mm/Hg. Dilihat dari hasil 
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tersebut terjadi kenaikan tekanan 

darah pada tenaga kerja di bagian 

weaving. Sedangkan hasil 

pengukuran tekanan darah pada 

tenaga kerja di bagian reacing 

didapat rata-rata frekuensi 

tekanan darah sebelum bekerja 

adalah  119,3 mm/H, sedangkan 

rata-rata frekuensi tekanan darah 

setelah selesai bekerja adalah 

119,3 mm/Hg. Dilihat dari hasil 

tesebut terjadi kestabilan tekanan 

darah pera tenaga kerja di bagian 

reacing.    

Berdasarkan hasil pengu-

kuran perubahan tekanan darah 

sebelum bekerja dan setelah 

bekerja yang terpapar kebisingan 

diatas nilai ambang batas di 

bagian weaving menunjukkan 

mengalami perubahan tekanan 

darah. Sedangkan di bagian 

reacing menunjukkan tidak 

mengalami perubahan tekanan 

darah. Dengan demikian faktor di 

lingkungan kerja dapat mening-

katkan frekuensi tekanan darah. 

Sedangkan untuk tekanan darah 

tenaga kerja sebelum bekerja 

tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan dikarenakan 

belum terpapar oleh kebisingan. 

D. Perbedaan Tekanan Darah 

Tenaga Kerja yang Terpapar 

Kebisingan di Atas NAB dan 

Di Bawah NAB  

Dari hasil pengukuran 

tingkat intensitas kebisingan di 

bagian weaving dan dan reacing 

dengan Sound Level Meter dan 

tekanan darah para tenaga kerja 

di bagian weaving dan reacing 

dengan Sphigmomanometer di-

peroleh selisih sistolik dan 

diastolik sebelum dan setelah 

bekerja dengan uji statistik 

Independen T-test diperoleh 

selisih tekanan darah sistolik di 

hasilkan nilai signifikansi  

(p= 0,000 ≤ 0,05) dengan t hitung 

-12.794, sedangkan selisih 

tekanan darah diastolic 

dihasilkan nilai signifikansi  

(p= 0,000 ≤ 0,05) dengan t hitung 

-7.616, maka Ho ditolak nilai 

tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang bermakna antara 

kenaikan tekanan darah tenaga 

kerja yang terpapar kebisingan 

melebihi NAB dan yang terpapar 

kebisingan kurang dari NAB di 

bagian weaving dan reacing PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta.  

Dilihat dari nilai selisih 

sistolik dan diastolik sebelum dan 

sesudah bekerja menunjukkan 

bahwa ada perbedaan signifikan 

antara tekanan darah sebelum 

dan setelah bekerja, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh intensitas 
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kebisingan terhadap kenaikan 

tekanan darah pada tenaga kerja 

di bagian weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian 

di PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta yang telah 

dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan tekanan darah pada 

tenaga kerja yang terpapar 

kebisingan diatas NAB dan 

dibawah NAB.  

E. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa hal yang 

menjadi keterbatasan dalam 

penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini hanya meneliti 

perbedaan tekanan darah pada 

tenaga kerja yang terpapar 

kebisingan diatas NAB dan 

dibawah NAB, sebenarnya 

masih banyak faktor lain yang 

kenaikan tekanan darah tenaga 

kerja seperti faktor psikologis 

pekerja, karakteristik pekerja, 

riwayat penyakit pekerja, 

penggunaan obat-obatan, jenis 

kebisingan, dan kepatuhan 

penggunaan alat pelindung 

telinga.  

2. Kesulitan dalam responden, 

dimana ada beberapa respon-

den yang kesulitan untuk 

memahami sewaktu peneliti 

melakukan pengukuran nilai 

ambang dengar dengan 

menggunakan audiometer, 

meskipun peneliti sudah 

berulang kali menerangkan 

kepada para pekerja. 

 

SIMPULAN 

1. Intensitas kebisingan di 

lingkungan kerja PT. Iskandar 

Indah Printing Textile bagian 

weaving melebihi NAB 85dB 

dengan rata-rata nilai sebesar 

92,6 sedangkan di bagian reacing 

intensitas tingkat kebisingan 

dibawah NAB 85dB dengan nilai 

rata-rata 76,3. 

2. Ada perbedaan tekanan darah 

tenaga kerja yang terpapar 

kebisingan di atas NAB dan di 

bawah NAB di bagian weaving 

dan reacing PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta. 

3. Ada perbedaan antara tekanan 

darah pekerja dengan kebisingan 

di tempat kerja di bagian weaving 

dan reacing di PT. Iskandah 

Indah Printing Textile Surakarta.  

 

SARAN 

1. Perusahaan 

a. Bagi perusahaan harus lebih 

meningkatkan pemantauan 

intensitas kebisingan di 
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lingkungan kerja secara 

berkala agar para pekerja 

tidak terlalu terkena dampak 

kebisingan. 

b. Perusahaan harus mening-

katkan kesadaran dalam 

penggunaan APD pada para 

pekerja dan ketaan peme-

nuhan norma K3. 

c. Perusahaan harus meningkat-

kan aturan-aturan perusahaan 

agar pekerja dapat mematuhi 

pemakaian APD. 

d. Member rotasi kerja pada 

karyawan yang terpapar oleh 

intensitas kebisingan. 

2. Karyawan 

Bagi tenaga kerja diharapkan 

lebih meningkatkan kesadaran 

akan paparan kebisingan dengan 

penggunaan alat pelindung diri 

telinga ear plug dengan baik dan 

benar selama jam kerja 

berlangsung untuk mengurangi 

paparan kebisingan. 

3. Peneliti Lain 

Dapat dijadikan sebagai referensi 

tambahan dan data dasar 

penelitian sejenis dan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai 

paparan kebisingan terhadap 

kenaikan tekanan darah.
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