
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri tekstil merupakan industri yang sebagian proses produksinya 

menggunakan mesin dengan teknologi tinggi, misalnya seperti mesin 

winding, warping, zising, riching, process/weaving/loom dan finishing yang 

terdiri dari inspecting dan folding. Penggunaan mesin dimaksudkan untuk 

membantu kemampuan dan keterbatasan tenaga kerja dalam melaksanakan 

pekerjaannya, sehingga tercapai hasil kerja yang lebih baik (Budiono, 2003). 

Penggunaan teknologi tersebut tidak lepas dari timbulnya masalah 

keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari faktor fisika atau kimia. Salah satu 

faktor fisika yang dapat menimbulkan efek negatif adalah kebisingan 

(Suma’mur, 2009).  Menurut The Occupotional Safety and Health 

Administration (OSHA) sebanyak 7,9 juta tenaga kerja pabrik terpajan 

dengan suara bising 90 dB(A). Lebih dari 1 juta tenaga kerja pabrik tersebut 

mengalami kehilangan pendengaran akibat pajanan bising di tempat kerja, 

dan separuh diantaranya mengalami gangguan pendengaran sedang sampai 

berat (OSHA, 2008) 

Kebisingan tidak hanya dapat menyebabkan gangguan pendengaran 

tetapi juga dapat menimbulkan gangguan terhadap mental emosional serta 

sistem jantung dan peredaran darah. Gangguan mental emosional tersebut 

dapat berupa terganggunya kenyamanan kerja, mudah tersinggung, mudah 

marah. Melalui mekanisme hormonal yang dihasilkan hormon adrenalin, 
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sehingga dapat meningkatkan frekuensi detak jantung dan peningkatan 

tekanan darah. Hal tersebut termasuk gangguan kardiovaskuler (Suma’mur, 

2009). 

Menurut Eka (2014), terdapat perbedaan tingkat kelelahan tenaga 

kerja yang mengalami kecemasan akibat kebisingan pada bagian weaving, 

riching, dan administrasi di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

Menurut Ulfah (2013), tenaga kerja mengalami kelelahan tingkat berat sekitar 

73,33% dan beban kerja kategori sedang sekitar 51,11% di industri 

penggilingan padi di Kecamatan Sumbang. Menurut Budiyanto (2010), 

sebanyak 95,5% tenaga kerja di bagian tenun dengan tingkat kebisingan 

(>85dB) terdapat 88,6% tenaga kerja mengalami stress kerja kategori sedang 

dan sebanyak 4,5% tenaga kerja di bagian tenun dengan tingkat kebisingan 

(≤85dB) terdapat 2,3% tenaga kerja mengalami stress kerja kategori sedang di 

PT. Agung Saputra Tex. 

Dampak dari gangguan emosional lebih banyak merugikan diri tenaga 

kerja maupun perusahaan. Hal tersebut dapat berupa terjadinya kelelahan 

sampai dengan timbulnya stress kerja. Dampak pada diri tenaga kerja, 

konsekuensi tersebut dapat berupa menurunnya gairah kerja, kecemasan yang 

tinggi, frustrasi dan sebagainya. Konsekuensi pada tenaga kerja ini tidak 

hanya berhubungan dengan aktivitas kerja saja, tetapi dapat meluas ke 

aktivitas lain di luar pekerjaan. Seperti tidak dapat tidur dengan tenang, selera 

makan berkurang, kurang mampu berkonsentrasi dan sebagainya. Sedangkan 

dampak bagi perusahaan, konsekuensi yang timbul dan bersifat tidak 
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langsung adalah meningkatnya tingkat absensi, menurunnya tingkat 

produktivitas, dan secara psikologis dapat menurunkan komitmen organisasi, 

memicu teralienasi, hingga turnover (Sutarto, 2010). 

Kebisingan juga dapat menimbulkan gangguan kardiovaskuler yang 

diakibatkan oleh beban kerja. Beban kerja tersebut berupa aktivitas yang 

dibebankan kepada tenaga kerja baik berupa fisik, mental ataupun sosial dan 

menjadi tanggungjawabnya. Beban kerja fisik dapat berupa kegiatan 

memikul, mengangkat, berlari, mencangkul, sedangkan beban mental dapat 

berupa rasa tertekan, adanya masalah pekerjaan baik dengan teman atau 

atasan, adanya masalah pribadi, pekerjaan yang belum terselesaikan, 

pekerjaan yang monoton, gangguan kesehatan penyakit kronis (Suma’mur, 

2009). 

Menurut Huldani (2012), di PT. PLN (Persero) sektor Barito PLTD 

Trisakti Banjarmasin menyatakan bahwa terdapat peningkatan tekanan darah 

pekerja pada intensitas kebisingan >NAB (>85 dB) dibandingkan pada 

intensitas kebisingan ≤NAB (≤85 dB). Menurut Setiyanto (2013), ada 

pengaruh intensitas kebisingan terhadap kenaikan denyut nadi tenaga kerja, 

hasil dibagian seed cleaner/blower dan rice miling dengan kantor administrasi 

didapatkan t hitung 11,784 dengan tingkat signifikans antara denyut nadi 

sebelum bekerja dengan setelah bekerja di PT. Pertani (Persero) Cabang 

Surakarta. 

Dampak dari kebisingan juga dapat meningkatkan denyut nadi  

konstruksi pembuluh darah perifer, terutama pada tangan dan kaki, serta 
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dapat menyebabkan pucat, pusing/sakit kepala dan gangguan sensoris. 

Peningkatan denyut nadi dapat mengindikasikan tenaga kerja mengalami 

beban kerja fisik, mental, kelelahan, stress kerja, adanya infeksi atau 

peningkatan resiko terkena stroke, penyakit jantung iskemik, aritmia jantung, 

dan yang lain sebagainya. Jika hal ini tidak segera dikendalikan akan 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga menurunkan 

produktivitas kerja yang berakibat pada kerugian materiil (Anizar, 2012). 

Potensi kebisingan juga terjadi di PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 28 

September 2015, didapatkan hasil rata-rata intensitas kebisingan di bagian 

weaving sudah melampaui nilai ambang batas (NAB) yakni sebesar 102,7 

dBA, sedangkan di bagian printing dan riching didapatkan hasil sebesar 70,8 

dBA. Intensitas kebisingan tersebut telah melebihi NAB kebisingan yang 

ditetapkan dalam Permenakertrans No.13/MEN/X/2011 tentang Nilai 

Ambang Batas (NAB) kebisingan yaitu 85 dBA. Kondisi tersebut 

dimungkinkan membuat tenaga kerja memiliki resiko terjadinya gangguan 

emosional dan peningkatan beban kardiovaskuler (Tarwaka, 2010).  

Peneliti juga melakukan wawancara survei terhadap 10 tenaga kerja di 

bagian weaving (>NAB) merasa kurang nyaman dengan kondisi bising di 

tempat kerjanya. Hasil wawancara tersebut tersebut diperoleh informasi 

bahwa seluruh tenaga kerja mengalami gangguan komunikasi antara lawan 

bicara. Kemudian dari hasil pengukuran di bagian weaving mengalami 

peningkatan nadi kerja sebelum dan sesudah bekerja sebesar 35%, pusing, 
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mudah marah dan konsentrasi menurun. Sedangkan hasil pengukuran 

terhadap 10 tenaga kerja dibagian printing dan riching (<NAB) mengalami 

peningkatan nadi kerja sebelum dan sesudah bekerja sebesar 7%. Dari hasil 

pengukuran dan wawancara terhadap tenaga kerja di bagian weaving (>NAB) 

serta di bagian printing dan riching (<NAB) terlihat jelas bahwa terdapat 

perbedaan. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis perbedaan 

gangguan emosional dan beban kardiovaskuler pada tenaga kerja yang 

terpapar kebisingan di atas dan di bawah nilai ambang batas di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan gangguan emosional dan beban kardiovaskuler 

pada tenaga kerja yang terpapar kebisingan di atas dan di bawah nilai ambang 

batas di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan gangguan emosional dan beban 

kardiovaskuler pada tenaga kerja yang terpapar kebisingan di atas dan 

di bawah nilai ambang batas di PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur besarnya intensitas kebisingan dibagian weaving, 

printing dan riching di PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta. 

b. Menganalisis hasil pengukuran intensitas kebisingan di bagian 

weaving, printing dan riching di PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta. 

c. Mengukur gangguan emosional dan beban kardiovaskuler pada 

tenaga kerja di bagian weaving, printing dan riching PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta. 

d. Menganalisis hasil pengukuran gangguan emosional dan beban 

kardiovaskuler pada tenaga kerja di bagian weaving, printing dan 

riching PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta  

Sebagai masukan tentang adanya gangguan akibat pemaparan 

kebisingan sehingga dapat dijadikan dasar pengendalian dan perlindungan 

terhadap tenaga kerja. 

2. Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan data, 

sebagai bahan tambahan kajian dan memberikan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pustaka guna pengembangan ilmu kesehatan dan 

keselamatan kerja. 
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3. Bagi Tenaga Kerja 

Diharapkan tenaga kerja lebih menyadari dampak dari intensitas 

kebisingan yang dapat mempengaruhi gangguan emosional dan beban 

kardiovaskuler, sehingga tenaga kerja taat dalam memakai alat pelindung 

diri. 

4. Bagi Peneliti  

Manfaat untuk peneliti adalah mengetahui perbedaan gangguan 

emosional dan beban kardiovaskuler pada tenaga kerja yang terpapar 

kebisingan di bagian weaving, printing dan riching PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Manfaat untuk peneliti lain adalah dapat menambah perbendaharaan 

data dan referensi tentang tingkat kebisingan, gangguan emosional serta 

beban kardiovaskuler. 


