
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 dielakkan, 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. Hal tersebut selain 

memberikan kemudahan bagi suatu proses produksi, juga dapat menimbulkan 

efek samping yaitu bertambahnya jumlah dan ragam sumber bahaya bagi 

pengguna teknologi itu sendiri (Tarwaka, 2014). 

Kondisi fisik lingkungan tempat kerja dimana para pekerja 

beraktivitas sehari-hari mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak 

langsung bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Bahaya-bahaya tersebut 

dapat diklasifikasikan sebagai bahaya getaran, kimia, radiasi, pencahayaan 

dan kebisingan (Rejeki, 2015). Dalam setiap proses produksi tenaga kerja 

tidak bisa lepas dari kebisingan baik yang berasal dari suara mesin, peralatan 

kerja, suara-suara tempat kerja yang dapat mengganggu kepuasan dalam 

bekerja (Suma’mur, 2009). 
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Kebisingan merupakan salah satu aspek terpenting dalam hygiene 

industri karena kebisingan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan 

menurunnya produktivitas pekerja. Gangguan kesehatan yang terjadi 

diantaranya adalah gangguan pendengaran secara sementara maupun 

permanen. Sebagai tambahan kehilangan pendengaran, ada masalah lain yang 

disebabkan oleh kebisingan yang berlebihan seperti masalah psikologis. 

(Anizar, 2009). Kebisingan dapat mengganggu komunikasi, dan dapat 

mengakibatkan gangguan konsentrasi pekerja yang akibatnya pekerja 

cenderung berbuat kesalahan dan akhirnya menurunkan produktivitas kerja 

(Sucipto, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian Syidiq (2013), terdapat pengaruh yang 

bermakna antara tingkat kebisingan terhadap kenaikan tekanan darah pekerja 

di bagian seed cleaner/blower dan rice miling dengan kantor administrasi PT. 

Pertani (Persero) Cabang Surakarta diperoleh selisih sistolik dan diastolik 

dihasilkan nilai signifikasi dengan t hitung 2,297. Sedangkan menurut 

penelitian Hermawati (2005), tidak ada perbedaan yang signifikan tekanan 

darah sistolik sebelum bekerja pada intensitas kebisingan yang berbeda t 

hitung = 0.2279 dan tidak ada perbedaan tekanan darah diastolik sebelum 

bekerja pada intensitas kebisingan yang berbeda t hitung = -0,4705. Tetapi 

dalam penelitian tersebut terbukti ada perbedaan yang signifikan tekanan 

darah sistolik dan diastolik sesudah bekerja pada intensitas kebisingan yang 

berbeda. Menurut Anizar (2009), walaupun penelitian pada efek yang 

ditimbulkan oleh kebisingan belum sempurna, penelitian membuktikan 
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bahwa kebisingan dapat menyebabkan detak jantung semakin cepat, 

meningkatnya tekanan darah, dan penyempitan nadi. 

Menurut Rahmi (2009), keluhan yang paling dirasakan oleh operator 

SPBU di DKI Jakarta yaitu gangguan psikologis yaitu sebesar 75% dari 

pekerja merasakan gangguan tersebut. Hasil tersebut menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara tingkat kebisingan di lingkungan dengan 

keluhan psikologis. Menurut Kristiyanto et.al (2014), terdapat hubungan yang 

bermakna antara intensitas kebisingan dengan gangguan psikologis pekerja 

departemen laundry bagian Washing di PT. X Semarang, sedangkan 

penelitian Prabowo (2013) menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat 

kebisingan dengan keluhan subjektif (non auditory) dari segi gangguan 

komunikasi, gangguan fisiologi, dan gangguan psikologis. 

Dampak dari gangguan psikologis lebih banyak merugikan diri tenaga 

kerja maupun perusahaan. Gangguan psikologis tersebut dapat berupa 

kecemasan, sulit tidur, konsentrasi menurun, mudah marah, dan cepat lelah. 

Bagi perusahaan, dampak yang timbul dan bersifat tidak langsung adalah 

meningkatnya angka absensi, menurunnya tingkat produktivitas, menurunnya 

tingkat komitmen organisasi, dan meningkatnya turn over pekerja (Sutarto, 

2010). 

PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 

merupakan perusahaan agrochemical yang mengolah tetes tebu menjadi 

berbagai bahan kimia dengan produk utama ethanol, acetic acid, 

acetaldehyde, dan ethyl acetate. PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, 
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Kebakkramat, Karanganyar memiliki beberapa departement salah satunya 

Departement Utility yang terdiri dari unit compressor, unit boiler, unit power 

station, dan unit cooling tower. Setiap proses produksi, PT. Indo Acidatama 

Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar banyak menggunakan mesin-mesin 

yang dapat menimbulkan kebisingan, salah satunya mesin yang ada di unit 

boiler. 

Berdasarkan pengukuran kebisingan yang dilakukan oleh Anggraeni 

(2015) di Unit Boiler PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, 

Karanganyar didapatkan rata-rata hasil pengukuran atau nilai Leq pada ruang 

boiler crusher batu bara 87,85 dBA, ruang ash confeor 92,9 dBA, dan ruang 

boiler biogas 97,43 dBA. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor PER. 13/MEN/X/2011, NAB untuk intensitas 

kebisingan tidak diperbolehkan melebihi 85 dBA (8 jam sehari atau 40 jam 

seminggu). Sehingga intensitas kebisingan di Unit Boiler PT. Indo Acidatama 

Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar melebihi NAB. 

Berdasarkan persentase 10 besar golongan penyakit tahun 2015 di PT. 

Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar terjadi peningkatan 

tenaga kerja yang mengalami hipertensi, dari 11,40% menjadi 14,06% pada 

bulan Agustus-September 2015. Hasil wawancara survei pendahuluan 

terhadap 5 karyawan di unit boiler merasa kurang nyaman dengan kondisi 

bising di tempat kerja tersebut. Selain itu karyawan juga merasa sulit tidur, 

konsentrasi menurun, dan emosi ketika berada di lingkungan kerja yang 

bising. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian 

mengenai Perbedaan Tekanan Darah dan Gangguan Psikologis pada Tenaga 

Kerja Terpapar Kebisingan di Unit Boiler PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar. 

 

B. Masalah Penelitian 

Apakah ada perbedaan tekanan darah dan gangguan psikologis pada 

tenaga kerja terpapar kebisingan di Unit Boiler PT. Indo Acidatama Tbk. 

Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan tekanan darah dan gangguan 

psikologis pada tenaga kerja terpapar kebisingan di Unit Boiler PT. Indo 

Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian Perbedaan Tekanan Darah dan Gangguan 

Psikologis di Unit Boiler PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, 

Karanganyar adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur besarnya intensitas kebisingan di unit boiler. 

b. Untuk menganalisis hasil pengukuran intensitas kebisingan di unit 

boiler. 
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c. Untuk mengukur tekanan darah dan gangguan psikologis pada tenaga 

kerja terpapar kebisingan di unit boiler. 

d. Untuk menganalisis hasil pengukuran tekanan darah dan gangguan 

psikologis pada tenaga kerja terpapar kebisingan di unit boiler. 

e. Untuk menganalisis perbedaan tekanan darah dan gangguan psikologis 

pada tenaga kerja terpapar kebisingan di unit boiler. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 

Memberi informasi tentang adanya gangguan akibat kebisingan dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan upaya pengendalian 

kebisingan di perusahaan sehingga dapat melindungi tenaga kerja dari 

penyakit akibat kerja. 

2. Bagi Tenaga Kerja di PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, 

Karanganyar 

Diharapkan tenaga kerja di PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar dapat lebih memahami tentang dampak 

kebisingan terhadap kesehatan yang dapat mempengaruhi tekanan darah 

dan gangguan psikologis. 

3. Bagi Peneliti 

Melatih peneliti untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik serta 

menambah pengetahuan tentang perbedaan tekanan darah dan gangguan 
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psikologis pada tenaga kerja terpapar kebisingan di Unit Boiler PT. Indo 

Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

4. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini menjadi tambahan kepustakaan Program Studi 

Kesehatan Masyarakat dalam lingkup kesehatan dan keselamatan kerja 

khususnya tentang kebisingan. 

5. Bagi peneliti lain 

Manfaat bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah referensi tentang 

kebisingan, tekanan darah, dan gangguan psikologis. 


