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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, tantangan dan potensi 

bahaya yang dihadapi semakin banyak dan beragam termasuk bahaya yang timbul 

akibat buatan manusia itu sendiri. Dalam abad modern ini, tanpa disadari manusia 

hidup di tengah atau bersama bahaya. Berbagai alat dan teknologi buatan manusia 

disamping bermanfaat juga dapat menimbulkan bencana atau kecelakaan. Hal 

serupa juga terjadi di tempat kerja. Penggunaan mesin, alat kerja, material dan 

proses produksi telah menjadi sumber bahaya yang dapat mencelakakan.  

Kebisingan merupakan masalah yang sering dijumpai di banyak 

perusahaan besar saat ini. Penggunaan mesin dan alat kerja yang mendukung 

proses produksi berpotensi menimbulkan suara kebisingan. Kebisingan 

merupakan suara atau bunyi yang mengganggu. Kebisingan dapat menyebabkan 

berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan 

komunikasi dan ketulian. Ada yang menggolongkan gangguannya berupa 

gangguan Auditory, misalnya gangguan terhadap pendengaran dan gangguan non 

Auditory seperti gangguan komunikasi, ancaman bahaya keselamatan, menurunya 

performa (kinerja), stres dan kelelahan. Kebisingan yang terjadi secara terus 

menerus dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan ketidak nyamanan dalam 

bekerja. Gangguan yang ditimbulkan akibat kebisingan pada tenaga kerja 

bermacam-macam, mulai dari gangguan fisiologis, gangguan psikologis, 
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gangguan keseimbangan, gangguan komunikasi sampai pada gangguan permanen 

seperti kehilangan pendengaran. 

Tenaga kerja merupakan aset organisasi  yang sangat berharga dan 

merupakan unsur penting dalam proses produksi. Karena itu tenaga kerja harus 

dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktifitasnya. Tenaga 

kerja yang sehat berdampak pada produksi dapat berjalan dan berkembang lancar, 

berkesinambungan, tidak terganggu oleh kejadian kecelakaan maupun pekerja 

yang sakit yang menjadikannya tidak produktif. Karyawan yang sehat adalah 

faktor penentu yang vital untuk pertumbuhan perusahaan. Kinerja karyawan akan 

menurun apabila terganggu kesehatannya dan merasa tidak aman dalam bekerja. 

PT PERTAMINA (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi (Migas). PT 

PERTAMINA (Persero) dalam kegiatan bisnisnya memiliki banyak unit 

pengolahan, diantaranya adalah PT PERTAMINA (Persero) Refinery Unit V, 

yang terletak di kota Balikpapan Kalimantan Timur. PT PERTAMINA (Persero) 

Refinery Unit V mampu memproduksi BBM dan Non BBM sebesar 260.000 

Barrel perhari. Di dalam proses produksinya, PT PERTAMINA (Persero) 

Refinery Unit V didukung oleh banyak unit proses, salah satunya adalah Utilities 

(Power Plant). Unit ini bertugas untuk menyediakan pasokan sumber tenaga, 

seperti listrik, steam, dan air untuk kebutuhan operasional kilang Refinery Unit V 

Balikpapan.  

Alat kerja dan mesin-mesin yang digunakaan pada aktivitas kerja di unit 

Utilities (Power Plant) berpotensi menimbulkan suara bising. Hal ini berdampak 

negatif terhadap para pekerja yang berada di area tersebut, yang mendengarkan 
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kebisingan selama jam kerja berlangsung setiap harinya. Apabila tidak 

diperhatikan akan berdampak pada kesehatan para pekerja sehingga berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Dari hasil studi pendahuluan dengan cara melakukan wawancara langsung 

terhadap para pekerja di area power plant, mereka menyatakan adanya keluhan 

yang dirasakan akibat kebisingan seperti sakit telinga. Hal ini di perkuat dari data 

yang diperoleh pada bagian occupational health yang menyatakan banyaknya 

pekerja yang terpapar potensi bahaya kesehatan. Serta gangguan psikologis para 

pekerja yang di ungkapkan langsung oleh pekerja yang berada di area tersebut, 

seperti menurunnya tingkat konsentrasi pada saat bekerja, stres kerja, dan 

kelelahan. Sehingga hal ini berdampak pada kinerja para pekerja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh gambaran tentang perlunya 

penelitian tentang tingkat kebisingan yang dihasilkan peralatan/mesin-mesin di 

area kerja Power Plant dengan melakukan pengukuran langsung (measurement) 

terhadap peralatan/mesin-mesin, sekaligus untuk mengetahui pengaruh kebisingan 

terhadap kinerja karyawan dan memberikan rekomendasi / usulan bagi 

perusahaan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Seberapa besar tingkat kebisingan yang dihasilkan peralatan / mesin-mesin di 

area Power Plant  PT PERTAMINA (Persero) Refinery Unit V. 

2. Apakah kebisingan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di area 

Power Plant  PT PERTAMINA (Persero) Refinery Unit V. 
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3. Seberapa signifikan pengaruh kebisingan terhadap kinerja karyawan di area 

Power Plant PT PERTAMINA (Persero) Refinery Unit V. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat kebisingan/potensi bising di area Power Plant  PT 

PERTAMINA (Persero) Refinery Unit V. 

2. Mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh kebisingan terhadap 

kinerja karyawan di area Power Plant  PT PERTAMINA (Persero) Refinery 

Unit V. 

3. Memberikan rekomendasi / usulan untuk perusahaan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak 

perusahaan untuk mengetahui potensi bising yang dihasilkan oleh peralatan / 

mesin-mesin di area kerja Power Plant saat ini. 

2. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pihak 

lain dan mendorong penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Pembatasan Masalah 

Batasan dalam permasalahan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan pada area Power Plant II  PT PERTAMINA (Persero) 

Refinery Unit V 
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2. Penelitian ini mengukur dan menjelaskan tingkat kebisingan, serta 

menjelaskan pengaruh kebisingan terhadap kinerja karyawan di area Power 

Plant  II PT PERTAMINA (Persero) Refinery Unit V. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian yang dibagi kedalam enam bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II STUDI LITERATUR 

Bab ini berisi tentang sumber pustaka yang mendukung dalam pengolahan 

data tentang penelitian ini. Diantaranya pengertian tentang bunyi, definisi 

kebisingan (Noise), efek kebisingan, pengendalian bising, landasan 

hukum, penggunaan ear plug / ear muff, dan kinerja karyawan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tahap-tahap pengerjaan serta keterangan-keterangan yang 

mendukung dalam penelitian ini yang meliputi studi lapangan, 

pengumpulan data, tahap pengolahan data. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data-data seperti lokasi penelitian, alat yang digunakan 

dalam pengukuran, hasil pengukuran tingkat kebisingan, hasil kuisioner, 

dokumen pendukung serta langkah-langkah pengolahannya. 
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BAB V ANALISA HASIL 

Bab ini merupakan analisa dari hasil pengolahan yang dilakukan pada 

tahapan sebelumnya. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi perusahaan dan penelitian 

berikutnya. 


