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HUBUNGAN PERSEPSI KEBISINGAN DENGAN 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

 

Felis Setiawan, 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

Fellyzcemplox@ymail.com 

Pada saat ini muncul berbagai problem di bidang pekerjaan yang menyerang 

siapapun dengan posisi apapun, baik sebagai pemilik perusahaan maupun sebagai 

karyawan. Dalam penelitian ini akan dilakukan pada aspek kebisingan lingkungan 

kerja yang berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan. Penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara persepsi 

kebisingan dengan produktivitas kerja karyawan, dan untuk mengetahui standart 

atau batasan-batasan keamanan dalam bekerja.  Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif korelasional,dengan sampel karyawan bagian pengepakan di Pabrik 

Rokok PT. Karya Timur Prima dan untuk pengumpulan data dengan cara 

memberikan skala kebisingan kepada karyawan dan data produktivitas kerja 

karyawan didapatkan dengan cara dokumentasi data dari perusahaan yang sudah 

ditetapkan. Hasil penelitian adanya korelasi positif ditinjau dari jika tingkat 

kebisingan tinggi maka produktivitas kerja karyawan akan rendah. Hasil ini 

dibuktikan oleh nilai r= 0,680 dan nilai P= 0,000 yang artinya memiliki hubungan 

yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini  

Kata Kunci : Persepsi Kebisingan, Produktivitas Kerja, Karyawan 

At the moment it appears the various problems in the field of work that invade anyone 

with any position, either as owner of the company as well as employees. In this research 

will be done on this aspect of the working environment of the noise effect on the 

productivity of employees. This research was conducted aiming to identify the 

relationship between the perception of noise and employee productivity, and to inspect 

occupational health and safety on work’s environment. This research belong 

toquantitative correlational research, with a sample of employees in factory packaging 

part Smoking PT. Karya Prima East and for collect data by giving the scale of noise to 

employees and employee productivity data obtained fromcompany’s data and document 

that has been set. Existence of a positive correlation research results in terms of the noise 

level is high then the employee productivity will be low. This result was proved by the 

value and values of 0,680 r = P = 0.000, meaning having a significant relationship 

between dependent and independent variables of the current study 

 

Keywords: Perception Of Noise, Work Productivity, Employee 
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Manusia menyadari akan kemampuan dan keterbatasannya dalam beradaptasi dan 

berkomunikasi dengan lingkungannya, maka manusia akan berusaha 

mempertimbangkan apa yang seharusnya dilakukan dalam sebuah proses 

pengerjaan dan tata ruang lingkungan kerja, dimana suatu pekerjaan akan 

berlangsung (Wignjosoebroto, 1989). Dengan kondisi seperti ini individu dituntut 

agar mampu menguasai medan pekerjaannya dengan baik dan cepat, sehingga 

produktivitas kerja yang dihasilkan sesuai dengan harapan perusahaan. 

Pada saat ini muncul berbagai problem di bidang pekerjaan yang menyerang 

siapapun dengan posisi apapun, baik sebagai pemilik perusahaan maupun sebagai 

karyawan. Pada penelitian ini akan diangkat tema yang banyak dikeluhkan oleh 

karyawan, yaitu tentang kebisingan yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan. Pada hakikatnya manusia menjadi suatu komponen pelaksana kegiatan 

yang tidak terlepas dari kelebihan dan keterbatasan secara alami pada dirinya. 

Pada suatu pekerjaan manusia diharapkan mampu beradaptasi dengan baik pada 

lingkungan kerjanya, sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya.  

 

Penelitian terdahulu tentang pengaruh kebisingan terhadap produktivitas kerja 

telah dilakukan beberapa kajian. Salah satunya penelitian yang berlatar belakang 

tentang banyaknya energi yang dikeluarkan ketika bekerja dalam kondisi bising 

(Kyriakides dan Leventhall 1977; Landström, Kjellberg, Söderberg, dan 

Nordström,1991). Sehingga dengan kondisi tersebut akan banyak waktu produktif 

yang terbuang hanya untuk memberikan instruksi pekerjaan dari dekat.  

 

Contoh kondisi dari penjelasan diatas yaitu penelitian yang menjelaskan bahwa 

kebisingan ventilasi merupakan problem yang mengganggu waktu respons 

pengerjaan sebuah perintah pekerjaan (verbal reasoning task). Hal ini terjadi 

ketika kebisingan tersebut terjadi pada kondisi yang di luar batas yang telah 

distandarkan (Waye, Rylander, Benton, dan Leventhall 1997). Dalam penelitian 

lain ditemukan adanya pengaruh kebisingan lingkungan kerja terhadap tanda-

tanda kesehatan, yaitu vertigo, luka gores, iritasi pada bagian anggota tubuh, yang 

semua ini sangat mengganggu dalam produktivitas kerja yang dihasilkan (Waye, 

2001). Hal ini disebabkan oleh kurang fokusnya dalam mengerjakan pekerjaan 

yang telah ditentukan.Dalam penelitian pada bidang konstruksi yang mana 

didalamnya sangat sering terjadi kebisingan sangat berdampak besar pada efek 

psikologis pekerja, bahkan sering terjadi depresi yang disebabkan salah satunya 

oleh kebisingan di tempat kerja tersebut (Abrey, dan Smallwood, 2014). 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 

persepsi kebisingan dengan produktivitas kerja karyawan, dan untuk mengetahui 

standart atau batasan-batasan keamanan dalam bekerja. 

Kebisingan  

Diterangkan oleh Bridger (dalam Winarsunu, 2008: 130) bahwa kebisingan adalah 

salah satu pencemaran yang berasal dari penerapan teknologi. Sumber kebisingan 

bermacam-macam, misalnya mesin pabrik, pesawat terbang, lalu lintas kendaraan 

di jalan raya, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Lebih lanjut 
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lagi Bridger (1995) mengatakan bahwa kebisingan adalah bunyi atau bunyi-

bunyian pada amplitude tertentu yang menyebabkan gangguan atau 

mempengaruhi komunikasi.Sedangkan bunyi adalah sensasi auditory yang 

dihasilkan oleh gelombang energi yang merambat melalui media sampai ke 

telinga. 

 

Menurut Sarwono (1992), lingkungan di sekitar manusia penuh dengan 

gelombang-gelombang suara. Sebagian adalah suara alamiah seperti suara angin 

mendesir, gemercik air, atau kokok ayam.Sebagian lagi adalah suara-suara buatan 

seperti bunyi mesin mobil, pabrik, alat musik, atau pukulan palu ke dinding. 

 

Persepsi kebisingan adalah suatu pandangan terhadap lingkungan fisik kerja yang 

dapat mempengaruhi sikap kerja atau hasil kerja.Suatu pandangan karyawan 

dalam hal ini mencakup temperature, kelembaban, siklus udara, pencahayaan, 

kebisingan, bau dan warna. Dalam penelitian ini memfokuskan dalam hal 

kebisingan, adapun cara pengukurannya dengan menggunakan skala kondisi fisik 

lingkungan kerja yang diperoleh dari pengisian skala. 

 

Menurut Sukmana (1998) menjelaskan bahwa telinga manusia biasanya peka 

terhadap bunyi yang berkisar antara 20-20.000 Hz dan 0,0002-1.000 microbars. 

Dalam hal amplitude, bunyi dengan volume 1.000 microbars akan lebih 

menimbulkan rasa sakit pada telinga daripada bunyi dengan volume 100 

microbars. Khusus untuk amplitude, karena ukuran dengan microbars sangat luas 

(dari 0,0002 sampai lebih dari 1.000) maka perlu dibuat ukuran lain yang bisa 

lebih menyederhanakan perhitungan, yaitu dengan ukuran decibel. Daftar di 

bawah ini menunjukkan ekuivalensi nilai microbars dan decibel. 

 

Menurut Mishbah (2009) Occupational Safety and Health Administration atau 

(OSHA) yaitu Badan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Amerika Serikat, 

menetapkan standart batas kebisingan yang diijinkan. Menurut standart ini, 

seorang pekerja diinginkan menerima paparan intensitas suara sebesar 85 db 

selama periode 16 jam, 90 db selama periode 8 jam, 95 db selama periode 4 jam. 

Di Eropa standart yang diijinkan 90 db selama periode 8 jam, 93 db selama 

periode 4 jam dan 87 db selama periode 16 jam. Bila paparan intensitas melebihi 

tingkat ini, maka lama paparan harus dikurangi. 
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Tabel 1. 

Tingkat paparan yang diijinkan 

 

Lama paparan per hari (jam) Tingkat kebisingan (db) 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1 105 

0,5 110 

0,25 atau kurang 115 

 

Aspek-aspek gangguan dari kebisingan  

Menurut teori Kryter (1970), serta Glass dan Singer (dalam Sinungan, 2003) yang 

dikutip oleh Asmarani (2006) yaitu: 

1. Volume: Volume suara yang berbeda akan mempengaruhi manusia. Volume 

suara diatas 90 dB bukan saja akan menimbulkan gangguan psikologis akan 

tetapi apabila diulang-ulang secara periodic setiap harinya antara 8 jam atau 

lebih akan menimbulkan dampak fisiologis berupa gangguan pada syaraf 

pendengaran. Kelebihan pendengaran akan menimbulkan gangguan terhadap 

kemampuan komunikasi verbal. 

2. Kemampuan meramalkan (predictability): Suatu kebisingan yang kejadiannya 

tidak diprediksi (tidak diperkirakan) . 

3. akan menimbulkan gangguan yang lebih besar daripada kebisingan yang 

sebelumnya sudah diprediksi (diperkirakan) sebagai kebisingan yang akan 

terjadi secara tetap. Kebisingan yang biasa didengar oleh seseorang mungkin 

saja bukan merupakan gangguan. 

4. Kontrol (pengendalian): Faktor pengendalian hubungannya dengan factor 

perkiraan. Tidak adanya kendali pada kebisingan akan menimbulkan reaksi 

learned helplessness (ketidakberdayaan yang dipelajari) artinya, orang tidak 

menjadi berdaya dan membiarkan saja bising itu walaupun stresnya 

bertambah besar. 
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Dampak-dampak yang ditimbulkan 

Menurut Schultz (dalam Purnomo,2004) dampak dari tingkat bising yang tinggi 

adalah: 

1. Timbulnya perubahan fisiologis: Penelitian menunjukkan bahwa pada orang-

orang yang mendengar bising pada tingkat 95-110 desibel, terjadi penciutan 

dari pembuluh darah, perubahan detak jantung, dilatasi dari pupil mata. 

Penyempitan pembuluh darah tetap berlangsung beberapa waktu setelah tidak 

ada bising lagi dan mengubah persediaan darah untuk seluruh tubuh. Bising 

yang keras juga meningkatkan ketegangan otot. 

 

2. Dampak psikologis: Bising dapat mengganggu kesejahteraan emosional. 

Mereka yang bekerja dalam lingkungan yang ekstrem bising lebih agresif, 

penuh curiga, dan cepat jengkel dibandingkan dengan mereka yang bekerja 

dalam lingkungan kerja yang sepi. 

Produktivitas Kerja 

Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata 

maupun fisik dengan masukan yang sebenarnya (ILO, 1979). Greenberg yang 

dikutip oleh Sinungan (2000) mengartikan produktivitas sebagai perbandingan 

antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama 

periode tersebut. Pengertian lain produktivitas  adalah sebagai tingkatan efisiensi 

dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. 

 

Menurut Chen (yang dikutip oleh Purnomo, 2004) mendefinisikan produktivitas 

sebagai rasio antara output yang dihasilkan per unit dari sumber daya yang 

dikonsumsi dalam suatu proses produksi. Sedangkan menurut Kopelmen, bahwa 

produktivitas merupakan suatu konsepsi system, dimana proses produktivitas 

dalam wujudnya diekspresikan sebagai rasio yang merefleksikan bagaimana 

memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada secara efisien untuk 

menghsilkan keluaran. 

 

Produktivitas kerja juga dapat dipengaruhi oleh suatu persepsi, menurut Atkinson 

(dalam Purnomo,2004) dimana persepsi itu sendiri adalah proses dimana kita 

mengartikan dan mengorganisasikan suatu stimulus dalam sebuah lingkungan. 

Indikator produktivitas kerja karyawan 

Menurut Sinungan (yang dikutip oleh Setiawan, 2009) adapun indikator-indikator 

produktivitas sebagai berikut: 

a. Tingkat absensi karyawan:Tingkat absensi berhubungan erat dengan 

produktivitas, tingginya tingkat absensi akan mengakibatkan produktivitas 

menurun. Begitu pula sebaliknya, rendahnya tingkat absensi akan 

meningkatkan produktivitas. 

b. Kualitas yang dihasilkan:Kualitas yang dihasilkan akan mencerminkan 

produktivitas yang ada, kalau kualitas produk yang dihasilkan rendah maka 

produktivitas kerja menjadi rendah begitu pula sebaliknya. 
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c. Pencapaian hasil produksi:Pencapaian hasil produksi atau kuantitas hasil 

produksi berhubungan erat dengan produktivitas. Pencapaian hasil produksi 

yang tinggi akan meningkatkan produktivitas. 

d. Standart waktu yang dibutuhkan: Standart waktu yang dibutuhkan merupakan 

standart waktu yang menjadi ketentuan perusahaan. Dengan standart waktu 

tersebut yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam penelitian 

produktivitas. 

e. Tingkat kesalahan: Percuma saja kalau kualitas, kuantitas dan waktu yang 

dibutuhkan sudah memenuhi standart atau baik, tapi tingkat kesalahan yang 

dilakukan sangat tinggi, maka merugikan perusahaan dan akan menurunkan 

produktivitasnya. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Menurut Purnomo (2004) berpendapat bahwa secara garis besar produktivitas 

banyak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor teknis dan faktor sumber 

daya manusia atau tenaga kerja: 

 

1. Faktor teknis disini adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan 

sumber daya (selain sumber daya manusia) dalam suatu proses produksi yang 

bertujuan untuk mencapai tingkat produksi yang lebih baik. Termasuk disini 

adalah penggunaan fasilitas produksi yang lebih modern, penerapan metoda 

kerja yang lebih efektif dan efisien, penjadwalan produksi serta pengaturan 

bahan baku dengan lebih ekonomis. 

 

2. Faktor manusia sebagai unsur utama dan penentu justru lebih besar 

peranannya dalam system produksi, maka usaha perbaikan produktivitas akan 

lebih ditekankan pada faktor manusia. 

Hubungan Antara Produktivitas Kerja Dengan Persepsi Kebisingan 

Tercapainya tujuan perusahaan khususnya dalam hal peningkatan produktivitas 

karyawan adalah kondisi kerja, yaitu kondisi kerja yang bising atau yang disebut 

juga dengan kebisingan.Dalam kehidupan sekarang ini kebisingan dianggap 

sebagai bunyi atau suara yang tidak diinginkan, yang menganggu, dan 

menjengkelkan. Sumber kebisingan di perusahaan biasanya berasal dari mesin-

mesin untuk proses produksi dan alat-alat lain yang digunakan untuk malakukan 

suatu pekerjaan. Sedangkan kebisingan dengan intensitas rendah dapat ditemui di 

lingkungan kerja seperti perkantoran.Dari adanya suara mesin-mesin dan tingkat 

intensitas tersebut memunculkan persepsi bagi karyawan, sehingga karyawan 

beranggapan bahwa suara-suara itu mengganggu kegiatan kerjanya dan 

mempengaruhi produktivitas kerjanya, Sukmana (1998: 63). 

 

Produktivitas adalah ukuran mengenai apa yang diperoleh dari apa yang 

diberikan, seberapa jauh masukan (input) dapat menghasilkan keluaran (output), 

baik kuantitatif maupun kualitatif seseuai dengan standar baku yang telah 

ditetapkan. Kisdarto juga menambahkan bahwa produktivitas adalah hasil yang 

dicapai dari seseorang pekerja dalam jangka waktu tertentu, atau ukuran sejauh 
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mana sumber-sumber daya alam, teknologi dan manusia digunakan dengan baik 

dapat mewujudkan hasil tertentu yang diinginkan. Ditambah Hasibuan (2008: 

128) produktivitas merupakan perbandingan antara luaran dan masukan serta 

mengutarakan cara pemanfaatan terhadap sumber-sumber dalam memproduksi 

suatu barang atau jasa. 

Hipotesis Penelitian 

Adanya hubungan antara persepsi kebisingan terhadap produktifitas kerja 

karyawan. Dimana semakin negatif persepsi kebisingan karyawan, maka 

produktifitas kerja karyawan akan rendah. Begitu juga sebaliknya, jika persepsi 

kebisingan suatu karyawan itu positif, maka tingkat produktifitas kerja karyawan 

akan tinggi. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Menurut Kerlinger (2000) rancangan penelitian adalah rencana dan struktur 

penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh 

jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian.Keputusan mengenai rancangan 

apa yang akan digunakan tergantung pada tujuan penelitian, sifat masalah, dan 

alternatif yang mungkin digunakan.Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif 

korelasional dengan menggunakan skala kebisingan dan melihat produktivitas 

kerja karyawan. 

 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja merupakan hasil 

yang dicapai dari seseorang pekerja dalam jangka waktu tertentu, atau ukuran 

sejauh mana sumber-sumber daya alam, teknologi dan manusia digunakan dengan 

baik dapat mewujudkan hasil tertentu yang diinginkan. Dalam penelitian ini untuk 

data produktivitas kerja didapatkan dengan cara dokumentasi data perusahaan 

yang menggunakan hasil kerja harian karyawan bagian pengepakan rokok sebagai 

instrumen pengambilan data. 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebisingan merupakan bunyi yang 

dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Menurut teori fisika, 

bunyi adalah rangsangan yang diterima oleh syaraf pendengaran yang berasal dari 

suatu sumber bunyi.Secara sederhana kebisingan didefinisikan sebagai suara atau 

bunyi yang tidak diingkan atau tidak dikehendaki, yang sifatnya subyektif dan 

situasional. Kebisingan tidak hanya berkaitan dengan komponen-komponen 

fisiologis seperti struktur otak dan indera pendengaran, akan tetapi juga harus 

dievaluasikan dari faktor psikologis yaitu sebagai suatu rangsangan bunyi yang 

tidak diinginkan. 
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Skala kebisingan yang digunakan dalam penelitian ini terkonstruk oleh teori yang 

disampaikan Kryter (1970) yang terdiri dari 30 item, dengan jenis skala likert 

yang terbagi pada 3 aspek yaitu : 

a. Volume standar suara yang diperbolehkan 

b. Kemampuan memprediksi 

c. Kemampuan mengontrol diri 

Tabel 2 

Blue Print Skala Kebisingan 

No. Aspek Kebisingan 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Volume 5, 7, 16, 19, 22 1, 21, 23, 25, 28 10 

2 Perkiraan 3, 10, 11, 14, 20 9, 12, 13, 17, 26 10 

3 Pengendalian 2, 4, 15, 27, 29 6, 8, 18, 24, 30 10 

Total 15 15 30 

 

Masing-masing aspek terdiri dari 10 item terbagi 5 item favorable dan 

unfavorable seperti penjelasan tabel di atas. 

Validasi Instrumen 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

instrument penelitian dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya suatu pengukuran (Azwar, 2000). 

Tabel 3 

Indeks Validitas Skala kebisingan 

No. 
Aspek 

Kebisingan 

Jumlah 

Item 
Sebaran Item 

Indeks 

Validitas 

1 Volume 10 
1, 7, 16, 19, 22, 5, 21, 

23, 25, 28 
0.336 – 0,770 

2 Perkiraan 10 
3, 10, 11, 14, 20, 9, 12, 

13, 17, 26 
0,347 – 0,729 

3 Pengendalian 10 
2, 4, 15, 27, 29, 6, 8, 18, 

24, 30 0,376 – 0,693 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas dijelaskan bahwa setelah diuji validitas untuk skala 

kebisingan. Terdapat 30 item yang valid setelah diuji dengan menggunakan SPSS. 

Pada aspek volume yang terdiri 10 item mendapatkan skor indeks validitas 

berkisar antara 0.336 – 0,770. Kemudian untuk aspek perkiraan yang terdiri dari 

10 item mendapatkan skor indeks validitas berkisar antara 0,347 – 0,729. Aspek 
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yang terakhir yaitu pengendalian sebanyak 10 item mendapatkan skor indeks 

validitas berkisar antara 0,376 – 0,693. 

Reabilitas Instrumen 

Menurut Azwar (2009), reliabilitas suatu alat ukur dapat diketahui jika alat ukur 

tersebut mampu menunjukkan sajauh mana pengukurannya dapat memberikan 

hasil yang relative sama bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang 

sama. Perhitungan reliabilitas dilakukan hanya pada item-item yang valid. 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sebuah instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrument 

tersebut sudah baik (Arikunto, 1998). 

Tabel 4 

Indeks Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 

No. Aspek Kebisingan Alpha Norma Keterangan 

1 Volume 0,846 0,60 Reliabel 

2 Perkiraan 0,814 0,60 Reliabel 

3 Pengendalian 0,858 0,60 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa memiliki skor reliabelitas di atas 

norma cronbach alpha yang telah ditetapkan sebesar 0,60 atau 60% (Priyatno, 

2011). Pada aspek volume mendapatkan alpha 0,846, sedangkan aspek perkiraan 

mendapatkan alpha 0,814, dan aspek pengendalian mendapatkan alpha 0,858. Hal 

ini membuktikan skala kebisingan bisa digunakan dalam penelitian ini dengan 

persyaratan validitas dan reliabilitas itemnya yang telah memenuhi. 

Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2007) Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari 

sampel untuk digeneralisasikan yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

 

Sedangkan sampel adalah sebagian individu yang diteliti dengan harapan sebagai 

pencerminan dari populasi (Sutrisno Hadi, 1992). Dalam penelitian ini untuk 

populasi diambil dari seluruh karyawan bagian produksi, sedangkan untuk 

sampelnya sendiri adalah karyawan bagian pengepakan Pabrik Rokok PT. Karya 

Timur Prima Malang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

metode purposive sampling. Adapun ciri-ciri sampel yang dimiliki subyek 

penelitian sebagai berikut: 

1. Subyek adalah karyawan bagian pengepakan rokok (produksi). 

2. Jenis kelamin subyek adalah perempuan dengan jumlah 100 subjek. 

3. Subyek adalah karyawan aktif di Pabrik Rokok PT. Karya Timur 

PrimaMalang. 
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Prosedur Penelitian  

1. Tahap persiapan 

a. Membuat alat ukur penelitian yang berupa skala. 

b. Melakukan konsultasi dengan Dosen mengenai alat tes. 

c. Melakukan uji validitas sejumlah 30 item. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Memberikan skala kebisingan kepada subyek yaitu karyawan pabrik rokok 

PT. Karya Timur Prima Malang bagian produksi yang berjumlah 100 

orang dengan jenis kelamin perempuan pada tanggal 21 September 2015. 

b. Pengambilan data produktivitas karyawan pada tanggal 28 September 

2015. 

 

HASIL PENELITIAN  

Deskripsi Data 

Untuk mengetahui kategori para pekerja yang mengalami kebisingan atau tidak 

mengalami kebisingan. Dilakukan pengukuran menggunakan skala kebisingan 

yang dibagikan kepada 100 pekerja pengepakan rokok. Hasil dari pengukuran 

dapat dilihat pada tabel dibawah. 

 

Tabel 5 

Penghitungan T-Score Skala Kebisingan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Mengalami kebisingan 61 61,0% 

Tidak mengalami kebisingan 39 39,0% 

Total 100 100,0% 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah sampel 

sebayak 100 subjek. Didapatkan bahwa 61,0% mengalami kebisingan pada 

lingkugan kerjanya, serta 39,0% tidak mengalami kebisingan pada lingkungan 

kerja.  

Sedangkan untuk hasil pengukuran produktivitas kerja subjek penelitian, 

dilakukan pengukuran dengan metode melihat jumlah kemampuan verpak rokok 

setiap individu setiap harinya. Adapun produktivitas kerja pada kategori tinggi 

yaitu berkisar antara 3.0-4,0 bal rokok per-hari, sedangkan pada kategori rendah 

yaitu berkisar antara 2,0-2,5 bal rokok per-hari.  
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Tabel 6 

Penghitungan T-Score Produktivitas Kerja Karyawan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tinggi  68 68,0% 

Rendah  32 32,0% 

Total 100 100,0% 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 100 subjek 

penelitian yang dilakukan pengukuran sebanyak 68,0% terdapat pada kategori 

tinggi dan 32,0% pada kategori rendah, sesuai dengan kisaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 

Untuk mengetahui deskripsi data penelitian dari hasil pengukuran kebisingan 

dengan menggunakan skala kebisingan, dan untuk produktivitas kerja 

menggunakan jumlah hasil kerja setiap hari. Maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut 

Tabel 7 

Deskripsi Data Penelitian 

No. Persepsi kebisingan 
Produktivitas kerja Total  

Rendah Tinggi  

1. Mengalami kebisingan 
16 

16,0% 

23 

23,0% 

39 

39,0% 

2. Tidak mengalami kebisingan 
16 

16,0% 

45 

45,0% 

61 

61,0% 

Jumlah  
32 

32,0% 

68 

68,0% 

100 

100,0% 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa sebanyak 16 subjek 

(16,0%) mengalami kebisingan yang berdapak pada produktivitas kerja yang 

rendah. Sedangkan 23 subjek (23,0%) mengalami kebisingan tetapi tidak 

terpengaruh dengan produktivitas kerja yang tetap tinggi. Sehingga dapat ditotal 

sebanyak 39 subjek mengalami kebisingan lingkungan kerja 

 

Adapun karyawan yang tidak mengalami kebisingan tetapi produktivitas kerja 

rendah terdapat 16 subjek (16,0%) yang mengalaminya. Sedangkan 45 subjek 

(45,0%) tidak mengalami kebisingan dan produktivitas kerja tetap tinggi.  

Hasil Analisa data 

Analisa data pada penelitian ini menggunakan uji korelasi dengan menggunakan 

program SPSS 10.0. Hasil analisa data yang dilakukan untuk melihat hubungan 

kebisingan terhadap produktivitas kerja karyawan, hasil penghitungan sebagai berikut: 
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Tabel 8 

Korelasi Antara Kebisingan Dengan Produktivitas Kerja 

Koefisien Korelasi Indeks Analisis 

Koefisien korelasi (r) 0,680** 

Taraf kemungkinan kesalahan 1%(0,01) 

P (Nilai singnifikan) 0,000 

 

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan diketahui bahwa hubungan antara 

persepsi kebisingan dengan produktivitas kerja pada tingkat signifikan 1%. Nilai 

signifikan yang ditunjukkan oleh nilai r= 0,680 dan nilai P= 0,000 lebih kecil dari 

pada taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,01 (0,000 < 0,01) sehingga dapat 

dikatakan ada korelasi positif yang signifikan antara tingkat persepsi kebisingan 

dengan produktivitas kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat persepsi kebisingan dalam sebuah pekerjaan, maka akan berpengaruh pada 

tingkat produktivitas kerja karyawan. 

DISKUSI  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara persepsi 

kebisingan dengan produktivitas kerja karyawan, dimana semakin tinggi persepsi 

kebisingan karyawan makan produktivitas kerja karyawan akan rendah, 

sebaliknya semakin rendah persepsi kebisingan maka akan produktivitas kerja 

karyawan akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 

dimana kebisingan di lingkungan kerja terpengaruh pada tingkat produktivitas 

karyawan (Waye, et.al, 1997). Dimana penelitian ini menjelaskan bahwa ventilasi 

ruangan mengganggu proses pemberian instruksi pekerjaan, yang hal ini berakibat 

pada waktu kerja yang terbuang hanya untuk memberikan instruksi yang jelas, 

dan mampu dilakukan oleh karyawan dengan baik. 

 

Hasil korelasi positif ini juga dibuktikan oleh penelitian yang terbaru yang 

dilakukan pada lingkungan pekerja konstruksi. Pada penelitian ini dijelaskan 

pekerja merasakan pengaruh kebisingan di tempat kerja terhadap kesehatan yang 

dirasakannya (Abrey, dan Smallwood, 2014). Penelitian ini berkontribusi bagi 

perlahan agar mampu memberikan keamanan dan kenyamanan di tempat kerja, 

hal ini dikarenakan merupakan amanat konstitusi yang tertuang pada UU 

ketenagakerjaan dan sebagai rasa menghargai perusahaan kepada karyawannya. 

 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa karyawan yang memiliki persepsi 

kebisingan yang tinggi mengalami produktivitas kerja yang rendah. Tetapi juga 

ditemukan bahwa karyawan yang juga mengalami persepsi kebisingan yang tinggi 

tetapi produktivitas juga tinggi. Hal ini sebagai bukti bahwa proses adaptasi yang 

baik pada lingkungan kerja akan mampu mengatasi problem pekerjaan dengan 

baik (Dollar, Hellen, Anton, dan Tau, 2000). Sehingga dalam penelitian ini juga 

muncul karyawan yang memiliki persepsi kebisingan yang rendah juga 

mengalami produktivitas kerja yang rendah. 
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Pada konstruk teori tentang kebisingan yang sampaikan oleh Kryter (1970) yang 

salah satu aspeknya yaitu pengendalian diri. Hal ini dimungkinkan para pekerja 

persepsi kebisingan yang tinggi tetapi produktivitas juga tinggi, karena memiliki 

proses pengecualian diri yang baik, sehingga mampu mengontrol persepsi 

kebisingan tersebut dan tetapi dalam kategori tinggi pada produktivitasnya. 

 

Sehingga penelitian ini dirasa sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih 

mendalam lagi, yang akan berefek pada kesejahteraan pekerja yang baik dan hasil 

produksi perusahaan yang baik pula. Sehingga terdapat pola yang saling berhubungan 

antara bagaimana perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang baik dan karyawan 

yang meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Harapan kedepannya sinergi ini 

akan terjalin dengan baik dan menjadikan para pemilik perusahaan dan pekerjanya di 

Indonesia ini mampu untuk berperan guna meningkatkan kualitas ekonomi negara, 

serta turut andil dalam menyejahterahkan rakyat Indonesia. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 100 subjek karyawan pabrik 

rokok PT. Karya Timur Malang, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya korelasi 

positif yang mana jika tingkat kebisingan tinggi maka produktivitas kerja 

karyawan akan rendah. Hasil ini dibuktikan oleh nilai r= 0,680 dan nilai P= 0,000 

yang artinya memiliki hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat pada penelitian ini. Akan tetapi perlu pendalaman kembali dalam 

penelitian ini terkait subjek yang tidak mengalami kebisingan tetapi tingkat 

produktivitasnya rendah. 

 

Implikasi dari penelitian ini meliputi: 

1. Karyawan  

Bagi karyawan yang menjadi subjek penelitian agar mampu untuk beradaptasi 

cepat dengan lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan ada pengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan tersebut, sehingga minimal karyawan 

mengetahui terlebih dahulu deskripsi pekerjaan (job description) 

 

2. Perusahaan  

Bagi perusahaan agar mampu memberikan fasilitas kerja yang menunjang 

untuk kenyamanan dan keselamatan kerja karyawan. Hal ini karena termasuk 

dari amanat konstitusi yang tertuang pada UU ketenagakerjaan dan sebagai 

rasa menghargai perusahaan kepada karyawannya. 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

 

a. Penelitian ini perlu adanya pendalaman lagi dengan menambahkan beberapa 

variabel atau mengganti variabel yang telah diteliti. Hal ini terkait adanya 

data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa subjek yang tidak mengalami 

kebisingan tetapi tingkat produktivitasnya rendah. Sehingga peneliti merasa 

perlu untuk memberikan saran ini pada penelitian selanjutnya. 
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b. Bagi yang ini melakukan penelitian dengan variabel yang sama diharapkan 

menggunakan data alat ukur lain sebagai metode pengumpulan data, dan 

variasi jenis kelamin subjek. Sehingga akan ada pembahasan baru terkait 

kebisingan lingkungan kerja yang berhubungan dengan produktivitas kerja 

karyawan. 
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Frequency Table 

 

 

 
Correlations 

 
 
  

Correlations 

.680 ** 

.000 
100 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Persepsi Kebisingan 

Produktivitas 

Persepsi 
Kebisingan Produktivitas 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **.  

Persepsi Kebisingan * Produktivitas Crosstabulation 

16 23 39 
16.0% 23.0% 39.0% 

16 45 61 
16.0% 45.0% 61.0% 

32 68 100 

32.0% 68.0% 100.0% 

Count 
% of Total 
Count 
% of Total 
Count 
% of Total 

Negatif 

Positif 

Persepsi Kebisingan 

Total 

Rendah Tinggi 
Produktivitas 

Total 

Produktivitas 

68 68.0 68.0 68.0 
32 32.0 32.0 100.0 

100 100.0 100.0 

Tinggi 
Rendah 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Persepsi Kebisingan 

65 65.0 65.0 65.0 
35 35.0 35.0 100.0 

100 100.0 100.0 

Positif 
Negatif 
Total 

Valid 
Frequenc

y 
Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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Reliability 

 

 

 

 
  

Reliability Statistics

.830 10

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item-Total Statistics

23.55 16.674 .700 .806

23.53 15.747 .560 .811

24.07 15.561 .673 .800

24.20 16.081 .581 .809

23.72 16.062 .558 .811

24.12 16.107 .587 .809

24.14 15.576 .522 .815

23.10 16.919 .268 .846

24.38 16.440 .469 .820

23.60 16.303 .457 .821

x1

x7

x16

x19

x22

x5

x21

x23

x25

x28

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

Scale Statistics

26.49 19.566 4.423 10

Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item Statistics 

2.94 .468 100 

2.96 .737 100 
2.42 .669 100 
2.29 .656 100 

2.77 .679 100 
2.37 .646 100 
2.35 .809 100 
3.39 .863 100 
2.11 .695 100 
2.89 .737 100 

x1 
x7 
x16 
x19 
x22 
x5 
x21 
x23 
x25 

x28 

Mean Std. Deviation N 
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Reliability 

 

 

 

 
  

Reliability Statistics

.846 9

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item Statistics

2.94 .468 100

2.96 .737 100

2.42 .669 100

2.29 .656 100

2.77 .679 100

2.37 .646 100

2.35 .809 100

2.11 .695 100

2.89 .737 100

x1

x7

x16

x19

x22

x5

x21

x25

x28

Mean Std.  Dev iation N

Item-Total Statistics

20.16 14.499 .618 .829

20.14 13.819 .466 .840

20.68 12.785 .770 .808

20.81 13.368 .651 .821

20.33 13.637 .562 .830

20.73 13.391 .658 .820

20.75 12.836 .592 .827

20.99 13.808 .509 .835

20.21 14.491 .336 .854

x1

x7

x16

x19

x22

x5

x21

x25

x28

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

Scale Statistics

23.10 16.919 4.113 9

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 

 

 

 

 
  

Reliability Statistics

.814 10

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item Statistics

2.90 .482 100

2.99 .595 100

2.90 .541 100

2.10 .482 100

3.31 .961 100

3.38 .763 100

2.29 .656 100

2.08 .646 100

2.80 .492 100

2.31 .581 100

x3

x10

x11

x14

x20

x9

x12

x13

x17

x26

Mean Std.  Dev iation N

Item-Total Statistics

24.16 12.419 .729 .780

24.07 12.571 .523 .795

24.16 12.883 .502 .798

24.96 12.887 .580 .792

23.75 10.876 .525 .802

23.68 11.614 .564 .790

24.77 12.926 .376 .811

24.98 12.424 .502 .797

24.26 13.144 .488 .800

24.75 13.321 .347 .812

x3

x10

x11

x14

x20

x9

x12

x13

x17

x26

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

Scale Statistics

27.06 15.128 3.889 10

Mean Variance Std. Deviation N of Items  
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Reliability 

 

 

 

 
  

Reliability Statistics

.820 10

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item Statistics

2.99 .502 100

3.08 .506 100

2.94 .343 100

2.76 .495 100

2.65 .575 100

2.82 .575 100

2.92 .526 100

3.38 .908 100

2.35 .730 100

1.70 .823 100

x2

x4

x15

x27

x29

x6

x8

x18

x24

x30

Mean Std.  Dev iation N

Item-Total Statistics

24.60 12.061 .669 .790

24.51 12.172 .629 .794

24.65 12.896 .664 .800

24.83 12.728 .474 .807

24.94 11.572 .702 .784

24.77 11.795 .638 .790

24.67 12.425 .525 .802

24.21 10.309 .603 .796

25.24 11.720 .479 .807

25.89 13.351 .103 .858

x2

x4

x15

x27

x29

x6

x8

x18

x24

x30

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

Scale Statistics

27.59 14.648 3.827 10

Mean Variance Std. Deviation N of Items  
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Reliability 

 

 

 

 
  

Reliability Statistics

.858 9

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item Statistics

2.99 .502 100

3.08 .506 100

2.94 .343 100

2.76 .495 100

2.65 .575 100

2.82 .575 100

2.92 .526 100

3.38 .908 100

2.35 .730 100

x2

x4

x15

x27

x29

x6

x8

x18

x24

Mean Std.  Dev iation N

Item-Total Statistics

22.90 10.919 .656 .838

22.81 11.186 .564 .846

22.95 11.604 .698 .843

23.13 11.528 .470 .853

23.24 10.144 .785 .823

23.07 10.490 .679 .834

22.97 10.959 .608 .842

22.51 8.798 .693 .839

23.54 10.998 .376 .869

x2

x4

x15

x27

x29

x6

x8

x18

x24

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

Scale Statistics

25.89 13.351 3.654 9

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 

 

 

 
 
 
 

 

Reliability Statistics

.892 28

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item Statistics

2.94 .468 100

2.99 .502 100

2.90 .482 100

3.08 .506 100

2.37 .646 100

2.82 .575 100

2.96 .737 100

2.92 .526 100

3.38 .763 100

2.99 .595 100

2.90 .541 100

2.29 .656 100

2.08 .646 100

2.10 .482 100

2.94 .343 100

2.42 .669 100

2.80 .492 100

3.38 .908 100

2.29 .656 100

3.31 .961 100

2.35 .809 100

2.77 .679 100

2.35 .730 100

2.11 .695 100

2.31 .581 100

2.76 .495 100

2.89 .737 100

2.65 .575 100

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x18

x19

x20

x21

x22

x24

x25

x26

x27

x28

x29

Mean Std.  Dev iation N

Scale Statistics

76.05 81.321 9.018 28

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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A. Pengantar 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat 

Perkenalkanlah, saya Mahasiswa fakultas Psikologi Universitas 

Muhamaddiyah Malang sedang mengadakan penelitian, untuk itu saya 

menharapkan bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi instrument 

penelitian berikut. 

 Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai pekerjaan 

Bapak/Ibu oleh karena itu, dimohon menjawab sesuai dengan keadaan dan kondisi 

saat ini yang terjadi pada diri Bapak/Ibu.Hasil instrument ini bersifat rahasia dan 

hanya digunakan untuk keperluan penelitian.Atas kesediaan dan partisipasinya 

Bapak/Ibu dalam membantu penelitian ini saya ucapkan terima kasih. 

Wassalammualaikum Wr. Wb. 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dan semua jawaban yang tersedia. 

2. Dibawah ini terdapat pernyataan-pernyataan dan pada setiap pernyataan 

terdapat lima (5) pilihan jawaban, yaitu: 

SS : Jika Bapak/Ibu sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

S : Jika Bapak/Ibu setuju dengan pernyataan tersebut. 

TS : Jika Bapak/Ibu tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

STS : Jika Bapak/Ibu sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan dan kondisi 

Bapak/Ibu. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai 

dengan Bapak/Ibu. Jika ada kesalahan dalam menjawab dan Bapak/Ibu akan 

menggantinya, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban sebelumnya. Dan 

berilah tanda silang (X) baru pada jawaban yang diinginkan. 

4. Jawablah semua pernyataan tanpa ada satupun yang terlewati. 
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Nama  : 

Usia  : 

Lama kerja : 

No. PERNYATAAN STS TS S SS 

1. Menurut saya, lingkungan tempat kerja saya tidak bising. 

 

STS TS S SS 

2. Saya tidak pernah terganggu dengan suara-suara bising 

ditempat kerja saya. 

STS TS S SS 

3. Saya pikir saya tidak bisa menghindar dari kebisingan 

ditempat kerja saya. 

STS TS S SS 

4. Saya pikir saya dapat mengendalikan kebisingan yang ada 

ditempat kerja. 

STS TS S SS 

5. Menurut saya, lingkungan tempat kerja saya bising STS 

 

TS S SS 

6. Menurut saya, saya terganggu dengan suara-suara bising 

yang ada ditempat kerja. 

STS TS S SS 

7. Menurut saya, suara-suara bising akan mengganggu 

konsentrasi kerja. 

STS TS S SS 

8. Saya pikir saya tidak bisa mengendalikan kebisingan 

yang ada ditempat kerja. 

STS TS S SS 

9. Saya pikir suara-suara bising ditempat kerja saya tidak 

melebihi ambang batas pendengaran. 

STS TS S SS 

10. Saya pikir kebisingan ditempat saya kerja munculnya 

dapat diperkirakan. 

STS TS S SS 

11. Saya pikir saya dapat melindungi telinga dari kebisingan. 

 

STS TS S SS 

12. Saya pikir suara-suara bising ditempat kerja saya 

melebihi ambang batas pendengaran. 

STS TS S SS 

13. Saya pikir kebisingan ditempat saya kerja munculnya 

tidak dapat diperkirakan. 

 

STS TS S SS 
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No. PERNYATAAN STS TS S SS 

14. Saya pikir saya belum bisa melindungi telinga saya dari 

kebisingan. 

STS TS S SS 

15. Saya pikir kebisingan tidak akan mengganggu 

komunikasi saya. 

STS TS S SS 

16. Menurut saya, kebisingan ditempat saya kerja bunyinya 

teratur 

STS TS S SS 

17. Menurut saya, kebisingan bukan merupakan bagian dari 

pekerjaan saya. 

STS TS S SS 

18. Saya pikir kebisingan akan mengganggu komunikasi 

saya. 

STS TS S SS 

19. Menurut saya, kebisingan ditempat saya kerja bunyinya 

teratur. 

STS TS S SS 

20. Saya pikir kebisingan ditempat kerja dapat saya hentikan. STS TS S SS 

21. Saya pikir suara yang keras tidak akan mengganggu 

telinga saya. 

STS TS S SS 

22. Saya pikir saya akan terbiasa dengan suara-suara bising 

ditempat kerja saya. 

STS  TS S SS 

23. Saya pikir telinga saya akan mengalami gangguan 

pendengaran karena mendengar suara bising setiap hari. 

STS TS S SS 

24. Saya pikir saya sulit untuk terbiasa dengan suara-suara 

bising ditempat kerja saya. 

STS TS S SS 

25. Saya pikir saya tidak bisa menghentikan kebisingan 

ditempat kerja saya. 

STS TS S SS 

26. Menurut saya, kebisingan tidak dapat mengganggu 

pekerjaan saya. 

STS TS S SS 

27. Saya pikir saya mengenali suara-suara bising ditempat 

kerja. 

STS TS S SS 

28. Saya tidak dapat menghindar dari kebisingan ditempat 

kerja. 

STS TS S SS 
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No. PERNYATAAN STS TS S SS 

29. Menurut saya, kebisingan mengganggu pekerjaan. STS TS S SS 

30. Saya pikir saya kurang mengenali suara-suara bising 

ditempat kerja saya. 

STS TS S SS 
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