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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. 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 

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 beberapa 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 
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pelaksanaan 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. Ketidakstabilan 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 

dipergunakan 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 kenaikannya tidak signifikan (Eny, dkk, 

2005).  
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Berdasarkan hasil penelitian Sujata (1990) di ruang tenun dengan 

intensitas kebisingan di atas 85dB, pengukuran tekanan darah sebelum dan 

setelah bekerja pada karyawan bagian tenun menunjukkan terjadi kenaikan 

rata-rata tekanan sistolik 25,4 mmHg dan kenaikan rata-rata tekanan diastolik 

17 mmHg (Samsul, 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.  

Berdasarkan survey pendahuluan yang saya lakukan di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta di bagian produksi terdapat banyak mesin 

yang menimbulkan suara bising dengan intensitas kebisingan di atas rata-rata 

NAB yaitu 85 dB. Sumber bising yang dihasilkan tersebut yaitu dari mesin-

mesin produksi seperti mesin tenun,generator untuk pembangkit listrik, ketel 

uap atau boiler untuk pemanas uap, dan alat-alat lain yang menimbulkan suara 

dan getaran. Sedangkan hasil wawancara dengan tenaga kerja di bagian tenaga 
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kerja merasakan keluhan seperti terdengar suara berdenging di telinga setelah 

meninggalkan lingkungan kerja, merasa pusing, sakit kepala, merasakan 

kelelahan dini, kegelisahan dan gangguan konsentrasi. Kebisingan dengan 

intensitas yang diatas NAB dapat mengganggu konsentrasi pekerja, penurunan 

performansi dan dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah pada pekerja.  

Dari latar belakang dapat diketahui bahwa pengaruh kebisingan 

dengan intensitas tinggi merupakan salah satu faktor lingkungan fisik yang 

dapat mengganggu kondisi kesehatan karyawan. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perbedaan Tekanan 

Darah Pada Tenaga Kerja Akibat Kebisingan di PT. ISKANDAR 

INDAH PRINTING TEXTILE Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah 

penelitian adalah sebagai berikut: 

“Apakah ada perbedaan tekanan darah tenaga kerja yang terpapar kebisingan 

di atas NAB dan di bawah NAB di  PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta?” 
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C. 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.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi Perusahaan 

Memberi informasi tambahan yang berguna dalam penilaian suatu 

paparan bising yang diterima oleh tiap pekerja dan masukan dalam 

pengendalian kebisingan. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu yang kami dapatkan selama di bangku 

perkuliahan, khususnya ilmu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

sehingga meningkatkan kemampuan dan keterampilan kami di lingkungan 

kerja. 
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3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Menambah informasi, wacana dan pengetahuan serta referensi di 

perpustakaan program studi kesehatan masyarakat berkaitan tentang 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti 

selanjutnya untuk menggali dan melakukan penelitian lainnya yang 

berkaitan dengan  kebisingan dengan intensitas tinggi terhadap kecelakaan 

di perusahaan yang memiliki kebisingan melebihi NAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


