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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1. Kebisingan  

2.1.1 Definisi kebisingan 

Bising (noise) adalah suara yang tidak di kehendaki (unwanted or 

undesired sound), suara yang tidak mempunyai kualitas musik, atau suara yang 

mengganggu. Secara audiologik bising adalah campuran bunyi nada murni dengan 

berbagai frekuensi (Soepardi dkk, 2001). 

Beberapa penulis yang di kutip oleh wiyadi (1996) memberikan batasan 

tentang bising sebagai berikut: 

Menurut Burns dan Littler, bising adalah suara yang tidak di kehendaki 

oleh yang mendengar nya. Wall mendifinisikan bising sebagai suara yang 

menggaungu. Spooner mengatakan bising adalah suara yang tidak mengandung 

kualitas musik. Denis member batasan bising adalah suara yang timbul dari 

getaran-getaran yang tidak teratur dan periodik. Hirsh dan Ward mendifinisikan 

bising ialah suara yang konfleks yang mempunyai atau tidak punya periodik, 

bentuk gelombang tidak dapat di ikuti dan produksi dalam waktu tertentu. 

Banayak sumber bising yang mempengaruhi individu melebihi nilai 

ambang batas lalu lindas di jalan tol, mesin gerinda sepeda motor, truk, traktor, 

truk sampah, pesawat jet, band musik, dan sirine. Hal ini sangat sesuai dengan 

penjelasan kupehella et al yang menyebutkan: 1) Sepeda motor jarak 25 kaki dan 

truk berat jarak 50 kaki menimbulkan bising 90 dB, 2) Traktor pertanian 

menimbulkan 95 dB, 3) Truk sampah dan pesawat jet pada ketinggian 1000 kaki 

menimbulkan 100 dB, 4) Band musik rock menimbulkan 110 dB, 5) klakson 

mobil menimbulkan jarak 3 kaki dan pesawat jet take off jarak 200 kaki 

menimbulkan 120 dB, dan 6) Mesin pesawat jet take off menimbulkan 150 dB 

(wiyadi, 1995). 

Dalam aktivitas industri, tidak dapat di lepaskan dari proses mekanik, di 

mana dari proses mekanik tersebut akan menghasilkan kebisingan, bahkan 

kebisingan yang terjadi melebihi ambang batas yang di izinkan.    
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2.1.2 NAB (Nilai Ambang Batas) Intensitas Kebisingan 

Nilai ambang batas adalah standar faktor tempat kerja yang dapat diterima 

tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam 

pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam 

seminggu (KEPMENAKER No.Kep-51 MEN/1999). NAB kebisingan di tempat 

kerja adalah intensitas suara tertinggi yang merupakan nilai rata-rata, yang masih 

dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang 

menetap untuk waktu kerja terus menerus tidak lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam 

seminggu (A.M. Sugeng Budiono, dkk, 2003). 

Nilai ambang batas yang diperbolehkan untuk kebisingan ialah 85 dBA, 

selama waktu pemaparan 8 jam berturut-turut (Benny L. Priatna dan Adhi Ari 

Utomo, 2002). 

Berikut adalah pedoman pemaparan terhadap kebisingan (NAB 

Kebisingan) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-

51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja. 

 
Tabel 2.1 Waktu Pemaparan Berdasarkan Intensitas Kebisingan yang di Perkenanakan 

Waktu paparan per hari Intensitas (dB) 

8 

Jam 

85 

4 88 

2 91 

1 94 

30 

Menit 

97 

15 100 

7,5 103 

3,75 106 

1, 88 109 

0,94 112 

28,12 

Detik 

115 

14,06 118 

7,03 121 

3,52 124 

1,76 127 
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0,88 130 

0,44 133 

0,22 136 

0,11 139 

( Sumber: Surat keputasan Menaker No 51/Men/1999 tentang NAB faktor Fisik di lingkungan 

kerja )  

2.1.3 Jenis Kebisingan 

Menurut Suma’mur (2009), jenis kebisingan yang sering ditemukan 

adalah: 

1. Kebisingan menetap berkelanjutan tanpa putus-putus dengan spektrum 

frekuensi yang lebar (steady state, wide band noise), misalnya bising 

mesin, kipas angin, dapur pijar dan lain-lain. 

2. Kebisingan menetap berkelanjutan dengan spektrum frekuensi tipis 

(steady state, narrow band noise), misalnya bising gergaji sirkuler, katup 

gas, dll. 

3. Kebisingan terputus-putus (intermittent noise), misalnya bising lalu lintas 

suara kapal terbang di bandara. 

4. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), seperti bising pukulan 

palu, tembakan bedil atau meriam, dan ledakan. 

5. Kebisingan impulsif berulang, misalnya bising mesin tempa di perusahaan 

atau tempaan tiang pancang bangunan.  

Sedangkan menurut Sihar Tigor Benjamin Tambunan (2005) di tempat kerja, 

kebisingan diklasifikasikan ke dalam dua jenis golongan besar yaitu: 

A. Kebisingan tetap (steady noise), yang terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Kebisingan dengan frekuensi terputus (discrete frequency noise), 

berupa “nada-nada” murni pada frekuensi yang beragam; 

2) Broad band noise, kebisingan yang terjadi pada frekuensi terputus 

yang lebih bervariasi (bukan “nada” murni). 

B. Kebisingan tidak tetap (unsteady noise), yang terbagi menjadi tiga 

yaitu: 
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1) Kebisingan fluktuatif (fluctuating noise), kebisingan yang selalu 

berubah-ubah selama rentang waktu tertentu; 

2) Intermittent noise, kebisingan yang terputus-putus dan besarnya 

dapat berubah-ubah, contoh kebisingan lalu lintas; 

3) Impulsive noise, dihasilkan oleh suara-suara berintensitas tinggi 

(memekakkan telinga) dalam waktu relatif singkat, misalnya suara 

ledakan senjata api. 

 

2.1.4 Pengendalian Kebisingan 

Menurut Suma’mur (2009) kebisingan dapat dikendalikan dengan : 

1. Pengurangan kebisingan pada sumbernya dapat dilakukan misalnya 

dengan menempatkan peredam pada sumber getaran, tetapi umumnya hal 

itu dilakukan dengan melakukan riset dan membuat perencanaan mesin 

atau peralatan kerja yang baru. 

2. Penempatan penghalang pada jalan transmisi. Isolasi tenaga kerja atau 

mesin atau unit operasi adalah upaya segera dan baik dalam upaya 

mengurangi kebisingan. Untuk itu perencanaan harus matang dan material 

yang dipakai untuk isolasi harus mampu menyerap suara. 

3. Proteksi dengan sumbat atau tutup telinga. Tutup telinga (ear muff) 

biasanya lebih efektif dari pada sumber telinga (ear plug) dan dapat lebih 

besar menurunkan intensitas kebisingan yang sampai ke saraf pendengar. 

4. Pelaksanaan waktu paparan bagi intensitas di atas NAB Untuk intensitas 

kebisingan yang melebihi NAB nya telah ada standar nya waktu paparan 

yang diperkenankan sehingga masalah nya adalah pelaksanaan dari 

pengaturan waktu kerja sehingga memenuhi ketentuan tersebut. 

 

2.1.5 Efek Kebisingan 

Efek Kebisingan menurut Suma’mur (2009) berpengaruh negative antara 

lain sebagai berikut : 

1. Gangguan secara umum 
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Didalam kehidupan sehari-hari kebisingan dapat mengganggu konsentrasi 

dan menyebabkan pengalihan perhatian sehingga tidak fokus kepada 

masalah yang sedang dihadapi. 

2. Gangguan komunikasi 

Sebagai pegangan, gangguan komunikasi oleh kebisingan telah terjadi, 

apabila komunikasi pembicaraan dalam pekerjaan harus dijalankan dengan 

suara yang kekuatannya tinggi dan lebih nyata lagi apabila dilakukan 

dengan cara berteriak. Gangguan komunikasi seperti itu menyebabkan 

terganggunya pekerjaan, bahkan mengakibatkan kesalahan atau 

kecelakaan, terutama pada penggunaan tenaga kerja baru oleh karena 

timbulnya salah paham atau pengertian. 

3. Kriteria kantor 

Kebutuhan pembicaraan, baik langsung ataupun lewat telephone, harus 

dipenuhi dan sangat penting artinya bagi berlangsungnya aktivitas di 

kantor dan ruang sidang. 

4. Efek pada pekerjaan 

Kebisingan mengganggu perhatian yang perlu terus menerus dicurahkan 

kepada pelaksanaan pekerjaan dan juga pencapaian hasil kerja yang 

sebaik-baiknya. 

5. Reaksi masyarakat 

Pengaruhnya akan sangat besar, apabila kebisingan akibat suatu proses 

produksi demikian luar-biasanya, sehingga masyarakat sekitar perusahaan 

yang bersangkutan protes, agar kegiatan tersebut dihentikan. 

Efek kebisingan lainnya antara lain adalah : 

6. Efek pada pendengaran 

Efek pada pendengaran adalah gangguan paling serius karena dapat 

menyebabkan ketulian. Ketulian bersifat progresif. Pada awalnya bersifat 

sementara dan akan segera pulih kembali bila menghindar dari sumber 

bising, namun bila terus menerus bekerja ditempat bising, daya dengar 

akan hilang secara menetap dan tidak akan pulih kembali (Roestam, 2004). 
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2.2. Kelelahan Kerja 

2.2.1  Definisi Kelelahan Kerja 

Kata lelah (fatigue) menunjukkan keadaan tubuh fisik dan mental yang 

berbeda, semuanya berakibat kepada penurunan daya kerja dan berkurangnya 

ketahanan tubuh untuk bekerja (Suma’mur, 2009). 

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. 

Kelelahan diatur secara sentral oleh otak. Pada susunan syaraf pusat terdapat 

sistem aktivasi (bersifat simpatis) dan inhibisi (bersifat parasimpatis). Istilah 

kelelahan menunjukkan kondisi yang berbedabeda dari setiap individu, tetapi 

semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja 

serta ketahanan tubuh (Tarwaka, dkk, 2004). 

Kelelahan kerja adalah kelelahan yang terjadi pada manusia oleh karena kerja 

yang dilakukan. 

 

2.2.2. Jenis Kelelahan 

Jenis kelelahan menurut Suma’mur (2009).  

1. Kelelahan otot ditandai antara lain oleh tremor atau rasa nyeri yang terdapat 

pada otot. 

2. Kelelahan umum ditunjukan oleh hilangnya kemauan untuk bekerja, yang 

penyebabnya adalah keadaan persyarafan sentral atau kondisi psikis-psikologis. 

• Penyebab Munculnya Nyeri Otot 

Nyeri otot yang dirasakan seseorang sering kali menghilang hanya dalam 

beberapa hari, tapi kondisi ini bisa juga bertahan hingga berbulan-bulan. Nyeri 

otot bisa juga menjadi tanda dari kondisi lain yang berdampak kepada seluruh 

bagian tubuh, seperti terkena infeksi dan menderita penyakit lupus (kelainan yang 

memengaruhi jaringan ikat yang ada di seluruh tubuh). 

• Berikut ini beberapa penyebab umum yang bisa mengakibatkan munculnya 

nyeri otot : 
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 Terlalu memaksakan otot saat beraktivitas fisik secara berlebih, 

cepat, dan terlalu sering. 

 Otot terkilir dan tegang karena cedera atau trauma. 

 Ketegangan atau stres yang terjadi pada salah satu atau beberapa 

bagian tubuh. 

• Nyeri otot bisa terjadi akibat penyakit atau kondisi di bawah ini. 

 Fibromyalgia. Kondisi pada saat otot dan jaringan lunak akan 

terasa sakit saat disentuh, disertai dengan kesulitan tidur, 

kelelahan, dan sakit kepala. 

 Dermatomiositis. Penyakit peradangan yang cukup langka, 

disertai tanda-tanda ruam dan otot yang terasa lemas. 

 Lupus. Ini adalah penyakit peradangan kronis di mana sistem 

kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan dan organ tubuhnya 

sendiri. 

 Infeksi. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus bisa 

menimbulkan nyeri otot pada tubuh Anda. Misalnya flu, penyakit 

Lyme, infeksi Staphylococcus. 

 Polimiositis. Penyakit peradangan yang menyebabkan otot lemah 

dan terjadi pada kedua sisi tubuh. 

 Rheumatoid arthritis. Peradangan kronis pada sendi yang 

menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kaku pada persendian. 

 Distonia. Kondisi yang menyebabkan otot-otot Anda berkontraksi 

secara tidak disengaja. 

 Rabdomiolisis. Kondisi di mana jaringan otot hancur dan masuk 

ke dalam aliran darah. Kondisi ini bisa membahayakan nyawa 

seseorang jika tidak segera ditangani. 

2.2.3.  Penyebab Kelelahan 

Akar masalah kelelahan kerja menurut Suma’mur (2009) adalah aktivitas 

kerja fisik, mental, stasiun kerja tidak ergonomis, sikap paksa, kerja statis, kerja 

http://www.alodokter.com/fibromyalgia
http://www.alodokter.com/ruam-kulit
http://www.alodokter.com/penyakit-lyme
http://www.alodokter.com/penyakit-lyme
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bersifat monoton, lingkungan kerja ekstrim, psikologis, kebutuhan kalori kurang , 

waktu kerja dan istirahat tidak tepat, dll. 

 

2.2.4.  Gejala Kelelahan 

Gejala atau perasaan atau tanda yang ada hubunganya dengan kelelahan 

menurut Suma’mur (2009) adalah: 

1. Perasaan berat di kepala. 

2. Menjadi lelah seluruh badan. 

3. Kaki merasa berat. 

4. Menguap. 

5. Merasa kacau pikiran. 

6. Mengantuk. 

7. Merasa berat pada mata. 

8. Kaku dan canggung dalam gerakan. 

9. Tidak seimbang dalam berdiri. 

10. Mau berbaring. 

11. Merasa susah berfikir. 

12. Lelah bicara. 

13. Gugup. 

14. Tidak dapat berkonsentrasi. 

15. Tidak dapat menfokuskan perhatian terhadap sesuatu. 

16. Cenderung untuk lupa. 

17. Kurang kepercayaan diri. 

18. Cemas terhadap sesuatu. 

19. Tidak dapat mengontrol sikap. 

20. Tidak dapat tekun dalam melakukan pekerjaan. 

21. Sakit kepala. 

22. Kekakuan di bahu. 

23. Merasa nyeri dipunggung. 

24. Merasa pernafasan tertekan. 

25. Merasa haus. 
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26. Suara serak. 

27. Merasa pening. 

28. Spasme kelopak mata. 

29. Tremor pada anggota badan. 

30. Merasa kurang sehat. 

Gejala perasaan atau tanda kelelahan 1-10 menunjukkan melemahnya 

kegiatan, 11-12 menunjukkan melemahnya motivasi, dan 20-30 gambaran 

kelelahan fisik sebagai akibat dari keadaan umum yang melemahkan.  

 

2.2.5. Faktor yang Mempengaruhi Kelelahan 
Terjadinya kelelahan tidak begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan antara lain 

adalah : 

1.Faktor dari individu 

a. Usia 

Proses menjadi tua disertai kurangnya kemampuan kerja oleh karena 

perubahan-perubahan pada alat-alat tubuh, sistim kardiovaskular, hormonal 

yang menjadikan tubuh mudah lelah. 

(Suma’mur P.K., 1996:52). 

b. Jenis Kelamin 

Perempuan lebih mudah untuk cenderung mengalami kelelahan 

(Nurcahyo, 2000) 

c. Status Gizi 

Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu ciri kesehatan yang baik, 

sehingga tenaga kerja yang produktif terwujud. Status gizi merupakan salah 

satu penyebab kelelahan. Seorang tenaga kerja dengan keadaan gizi yang baik 

akan memiliki kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang lebih baik, begitu 

juga sebaliknya (A.M. Sugeng Budiono, dkk, 2003). 

d. Kondisi Kesehatan 

Kondisi sakit yang diderita oleh tenaga kerja, merupakan pengaruh dari 

keadaan yang menjadi sebab kelelahan. Perasaan lelah demikian berkadar 

tinggi dapat menyebabkan orang tidak mampu lagi bekerja sehingga 
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berhenti bekerja sebagaimana halnya kelelahan fisiologis (Suma’mur, 

2009). 

e. Keadaan Psikologis 

Faktor psikologi memainkan peran besar, karena penyakit dan kelelahan 

itu dapat timbul dari konflik mental yang terjadi di lingkungan pekerjaan, 

akhirnya dapat mempengaruhi kondisi fisik pekerja (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk, 2003). Masalah psikologis dan kesakitan-kesakitan lainnya 

amatlah mudah untuk mengidap suatu bentuk kelelahan kronis dan 

sangatlah sulit melepaskan keterkaitannya dengan masalah kejiwaan 

(A.M. Sugeng Budiono, dkk, 2003). 

2. Faktor dari Luar 

a. Beban Kerja 

Berat ringannya beban kerja yang diterima oleh seseorang tenaga kerja 

dapat digunakan untuk menentukan berapa lama seorang tenaga kerja 

dapat melakukan aktivitas pekerjaannya sesuai dengan kemampuan atau 

kapasitas kerja yang bersangkutan. Dimana semakin berat beban kerja, 

maka akan semakin pendek waktu kerja seseorang untuk bekerja tanpa 

kelelahan dan gangguan fisiologis yang berarti atau sebaliknya. 

(Tarwaka, 2004) 

b. Waktu kerja 

Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan lama kerja tersebut 

biasanya tidak disertai efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja yang 

optimal, bahkan biasanya terlihat penurunan kualitas dan hasil kerja serta 

bekerja dengan waktu yang berkepanjangan timbul kecenderungan untuk 

terjadinya kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit, dan kecelakaan serta 

ketidakpuasan (Suma’mur, 2009). 

c. Lingkungan Fisik : Iklim (cuaca) kerja dan Penerangan 

Efisiensi kerja sangat dipengaruhi oleh cuaca kerja dalam daerah nikmat 

kerja, jadi tidak dingin dan kepanasan. Cuaca kerja adalah kombinasi dari 

suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan, dan suhu radiasi. 
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(Suma’mur, 2009). Kelembaban sangat dipengaruhi oleh suhu udara. 

Suatu keadaan dimana udara sangat panas dan kelembaban tinggi akan 

menimbulkan pengurangan panas secara besar-besaran (karena sistem 

penguapan). Pengaruh lainnya adalah semakin cepatnya denyut jantung 

karena semakin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan akan 

oksigen. Apabila pasokan oksigen tidak mencukupi kekurangan oksigen 

jika terus menerus, maka terjadi akumulasi yang selanjutnya terjadi 

metabolisme anaerobik dimana akan menghasilkan asam laktat yang 

mempercepat kelelahan (Gempur Santoso, 2004). Penerangan yang baik 

memungkinkan tenaga kerja melihat objek yang dikerjakan secara jelas, 

cepat dan tanpa upaya yang tidak perlu. Lebih dari itu, penerangan yang 

memadai memberikan kesan pemandangan yang lebih baik dan keadaan 

lingkungan yang menyegarkan. Tetapi sebaliknya, penerangan yang 

kurang baik menjadikan akomodasi mata meningkat. Upaya mata yang 

berlebihan tersebut menjadi sebab kelelahan psikis atau mental 

(Suma’mur, 2009). 

d. Sikap kerja 

Sikap kerja statis (duduk bersila di lantai, duduk dengan kursi dan meja 

ketinggian landasan tidak tepat, berdiri dengan landasan ketinggian yang 

tidak tepat menurut Astrand & Rodahl (1977) bahwa bekerja statis 

menyebabkan sensasi tidak nyaman, kelelahan dan kenyerian pada 

anggota tubuh tertentu (Tarwaka, 2004) 

 

2.3. Dampak Kebisingan Terhadap Pekerja 

Kebisingan menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja, 

seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, dan 

ketulian. 

a) Gangguan Fisiologis 

Pada umumnya, kebisingan bernada tinggi sangat menggangu, lebih-

lebih yang terputus atau yang datangnya secara tiba-tiba secara tak terduga. 

Gangguan dapat terjadi pada peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, 



Universitas Muhammadiyah Malang 

16 
 

basal metabolism, konstriksi pembuluh darah kecil, terutama pada tangan dan 

kaki, dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. 

b) Gangguan Psikologis 

Kebisingan adalah suara yang tak diinginkan, oleh karena itu akan 

merupakan stress tambahan dari pekerja yang dilakukan. Gangguan psikologis 

dapat berupa rasa tak nyaman, kurang konsentrasi, emosi, susah tidur, dan 

lain-lain. Pemaparan dalam jangka waktu yang lama menyebabkan penyakit 

psikosomatik seperti gastritis, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. 

c) Gangguan Komunikasi 

Gangguan jenis ini dapat disebabkan oleh : 

1) Masking efek kebisingan 

2) Gangguan kejelasan suara 

Sebagai pegangan resiko potensial terhadap pendengaran terjadi 

apabila komunikasi pembicaraan harus dijalankan dengan berteriak. 

Gangguan komunikasi ini dapat menyebabkan gangguan pekerjaan, 

bahkan mungkin terjadi kesalahan, terutama pada peristiwa penggunaan 

tenaga kerja baru. Gangguan komunikasi ini secara tidak langsung dapat 

menyebabkan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, 

disamping itu mendengar teriakan atau tanda bahaya menurunkan mutu 

dan produktivitas kerja. 

d) Gangguan Keseimbangan 

Bising yang sangat tinggi dapat memberikan kesan berjalan di ruang 

angkasa atau melayang. Dapat pula menyebabkan gangguan psikologis seperti 

kepala pusing, mual, dan sebagainya. 

e) Ketulian 

Diantara sekian banyak gangguan yang ditimbulkan akibat kebisingan 

maka gangguan yang paling serius adalah ketulian. 

Ketulian yang terjadi akibat pengaruh kebisingan ada 3 macam: 

1) Tuli sementara (Temporary Threshold Shift: TTS) 

Akibat pemaparan terhadap kebisingan dengan intensitas tinggi, tenaga 

kerja akan mengalami penurunan daya dengar yang sifatnya sementara, 
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misalnya bilamana seseorang tenaga kerja masuk ke suatu ruang atau tempat 

kerja yang bising, maka mulamula orang tersebut akan terganggu dengan 

adanya bising tersebut, dan setelah beberapa jam berada diruangan tersebut, 

maka orang yang bersangkutan akan merasa bahwa suara tersebut tidaklah 

sekeras tadi, atau dengan kata lain orang tersebut telah mengalami ketulian, 

dan kemudian berangsur-angsur pulih kembali seperti semula. Untuk suara 

lebih dari 85 dB membutuhkan waktu istirahat 3-7 hari. Namun apabila waktu 

istirahat tidak cukup dan tenaga kerja terpapar kembali kepada bising, dan 

keadaan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka ketulian 

sementara akan bertambah setiap harinya, sehingga akan merusak ujung-ujung 

syaraf dan menyebabkan ketulian yang menetap. Besarnya ketulian sementara 

yang diderita oleh tenaga kerja dapat dilihat dari perubahan nilai ambang 

pendengaran yaitu melalui pemekrisaan audiometri. Untuk memperoleh TTS, 

pemeriksaan audiometri dilaksanakan paling sedikit 2 kali yaitu pada 

pemeriksaan sebelum dan sesudah tenaga kerja terpapar bising. Selisih kedua 

angka pada audiogram chart menunjukkan besarnya TTS. Besarnya TTS (tuli 

sementara) dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

a) Tingginya level suara, semakin tinggi tingkat suara, semakin besar pula 

TTS. 

b) Lama pemaparan, semakin lama terjadinya kontak suara, semakin besar 

pula TTS. 

c) Spektrum suara, oleh karena kepekaan telinga pada setiap frekwensi 

tidak sama maka bentuk spektrum akan mempunyai pengaruh yang berlainan. 

d) Temporal pattern, suara yang kontinyu akan memberikan energi lebih 

banyak daripada suara yang terputus-putus, oleh karena itu TTS yang terjadi 

lebih besar. 

e) Kepekaan individu, kepekaan telinga pada kebisingan masing-masing 

orang berbeda-beda, oleh karena TTS juga berbeda. 

f) Pengaruh obat-obatan. Pengaruh obat-obatan dapat mempercepat 

ketulian apabila diberikan bersamaan dengan kontak suara. 
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g) Keadaan kesehatan, keadaan telinga menyebabkan pengaruh yang 

berbeda. Telinga yang sudah tuli menjadi kurang peka, sehingga TTS tidak 

besar. 

2) Tuli Menetap (Permanent Threshold Shift : PTS) 

Penurunan pendengaran terjadi pelan-pelan dan bertahap: 

a. Tahap pertama, timbul 10-20 hari terpapar bising, tenaga kerja mengeluh 

telinganya berbunyi pada setiap akhir waktu kerja. 

b. Tahap kedua, keluhan telinga berbunyi secara intermitten, sedang keluhan 

subyektif lainnya hilang, tahap ini dapat berlangsung beberapa bulan sampai 

beberapa tahun. 

c. Tahap ketiga, tenaga kerja sudah merasa terjadi gangguan pendengaran, 

tidak dapat mendengar detak jam, tidak dapat mendengar percakapan terutama 

bila ada suara lain. 

d. Tahap keempat, gangguan pendengaran semakin jelas sehingga sukar 

berkomunikasi. Dengan demikian tuli menetap terjadi bila nilai ambang 

pendengaran menurun dan tidak pernah kembali ke nilai ambang semula, 

meskipun diberikan waktu istirahat secara cukup. 

Besarnya PTS (tuli menetap) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama 

seperti TTS, ialah : 

a. Tingginya level suara 

b. Lamanya pemaparan 

c. Spektrum suara 

d. Temporal pattern 

e. Kepekaan individu 

f. Pengaruh obat-obatan 

g. Kepekaan individu 

3) Trauma Akustik 

Terjadinya oleh karena terpapar suara impulsif dengan intensitas tinggi, seperti 

letusan. Diagnose mudah dibuat, penderita dengan mudah dapat menyatakan 

kapan terjadinya ketulian. Bagian yang rusak adalah membrana tympani, tulang-
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tulang pendengaran, dan koklea. Tuli terjadi secara tinnitus, cepat sembuh secara 

partial atau komplit. 

(Soeripto, 1993). 

 

2.4. Upaya Perlindungan Pekerja 

  Bagi tenaga kerja kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh karena 

kebisingan dapat mengakibatkan kekurangmampuan untuk bekerja dan bahkan 

dapat membahayakan keselamatannya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya alat 

komunikasi. Apabila kehilangan pendengaran ini terjadi, maka akan merupakan 

kerugian bagi perusahaan oleh hilangnya tenaga kerja yang memiliki 

keterampilan. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penilaian kebisingan dan 

akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap tenaga kerja. Untuk itu perlu disusun 

program perlindungan pendengaran tenaga kerja, program demikian mencakup : 

 Analisis Kebisingan 

Analisis kebisingan dilakukan untuk menentukan apakah program perlu di 

adakan. 

Biasanya hal ini ditandai dengan : 

1) Pekerja mengalami kesulitan dalam berkomunikasi diruang kerja pada 

jarak 1-1,5 meter. 

2) Keluhan adanya tinitus sehabis kerja. 

3) Terjadinya tuli sementara yang berkepanjangan. 

 

Apabila satu atau lebih tanda-tanda tersebut diketemukan maka dilakukan 

segera pengukuran intensitas kebisingan ditempat kerja dan selanjutnya diadakan 

penilaian atau analisa terhadap data kebisingan tersebut. Alat utama dalam 

pengukuran kebisingan adalah Sound Level Meter. Alat ini mengukur kebisingan 

pada intensitas 30-130db dan dari frekwensi 20-20.000 Hz. 

(Suma’mur, 1994) 

 Pengendalian Secara Teknis 

Cara ini dapat dilakukan dengan : 
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1) Menggunakan pembatas akustik untuk mengabsorbi atau memantulkan 

kembali suara. 

2) Menggunakan penutup sebagian pada sekeliling mesin. 

3) Menggunakan penutup penuh pada sekeliling mesin. 

4) Memisahkan operator dalam ruangan yang terpisah dari mesin yang 

bising. 

5) Menggunakan bahan peredam getaran untuk mengurangi transmisi dan 

radiasi suara dari permukaan yang tipis. 

6) Mengganti bagian logam yang menimbulkan intensitas suara yang 

tinggi dengan karpet atau fiber glass. 

7) Fondasi mesin harus baik, dijaga agar baut dan sambungan tidak ada 

yang goyang. 

8) Pemeliharaan dan service yang teratur. 

9) Dan lain-lain. 

(Soeripto, 1993) 

 Pengendalian Secara Administratif 

Cara ini digunakan untuk mengurangi waktu pemaparan tenaga kerja 

dengan mengatur waktu jam kerja, sehingga masih dalam batas aman. Secara 

teoritis konsep ini sangat baik yaitu dengan mengurangi dosis, dengan demikian 

mencegah terjadinya ketulian. Dalam prakteknya penerapan cara ini mengalami 

kesulitan. Pengendalian kebisingan ini dilakukan dengan mengadakan rotasi 

pekerjaan atau pengaturan jam kerja menurut intensitas kebisingan yang terpapar 

oleh tenaga kerja.  

 

2.4.1. Pengendalian Secara Medis 

  Cara ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara 

teratur, khususnya pemeriksaan audiometri yang bertujuan : 

a) Mendeteksi secara dini adanya kelainan 

b) Untuk memantau apakah program pengendalian efektif atau tidak, pemeriksaan 

audiometric dilaksanakan pada : 

• Sebelum kerja 
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Hasil pemeriksaan audiometri merupakan data dasar dan dipakai sebagai 

pembanding terhadap hasil audiometri pada pemeriksaan berkala, dengan 

demikiansangat berguna untuk menilai adanya penurunan daya dengar atau 

menentukan terjadinya ketulian akibat kerja serta untuk menghitung besarnya 

kompensasi. 

• Secara berkala atau periodik 

Dilakukan setiap tahun atau 6 bulan tergantung intensitas kebisingan yang 

dihadapi. 

• Secara khusus pada waktu tertentu 

Misalnya timbul keluhan pada tenaga kerja atau untuk penelitian. 

• Pada akhir masa kerja 

Untuk menetukan tingkat kesehatan pada masa akhir kerjanya. Hal ini 

berhubungan dengan masalah kompensasi. Pada gangguan kesehatan tertentu, 

terdapat kontra indikasi sementara atau selamanya dengan suara bising. Oleh 

karena itu suara bising dapat memperberat penyakit atau merupakan faktor 

pencetus timbulnya suatu penyakit. Tenaga kerja tidak diperkenankan bekerja 

ditempat bising, apabila menderita kelainan seperti dibawah ini : 

a. Pernah atau sedang menderita gangguan vestibuler, koklea, atau 

keduanya, oleh karena kelainan tersebut meningkatkan sensitivitas telinga 

terhadap kebisingan. 

b. Menderita epilepsi 

c. Menderita kelainan mental yang berat seperti psikosis atau neurosis.  

Untuk sementara tidak diperkenankan bekerja ditempat bising bagi 

tenaga kerja yang memiliki kelainan sebagai berikut : 

a. Radang pada telinga bagian tengah 

b. Dalam keadaan depresi 

 

2.4.2. Pemakaian Alat Pelindung Telinga 

   Cara terbaik untuk perlindungan pendengaran adalah pengendalian secara 

teknis pada sumber suara. Tetapi pada kenyataannya hal ini tidak selalu dapat 
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dilaksankan. Pemakaian alat pelindung telinga merupakan cara terakhir apabila 

cara lain tidak dapat dilaksanakan (Soeripto, 1993). 

Industri yang menghasilkan kebisingan dapat diklarifikasikan kedalam 

tingkat kebisingan tinggi atau kebisingan yang benar-benar tinggi. Ketika 

pemaparan bahaya kebisingan tidak dapat dieliminasi melalui pengendalian teknis 

atau pengendalian administratif, alat pelindung telinga harus digunakan atau 

disediakan. Peralatan ini dapat mengurangi tingkat kebisingan. Alat pelindung 

telinga yang digunakan harus nyaman dan harus dibuat dengan bahan yang tidak 

mengiritasi pada kulit dan dapat digunakan dalam waktu yang lama (Hamid R 

Karniavan dan Charles A Wentz, 1990). 

Ada 2 jenis alat pelindung telinga : 

a) Sumbat telinga (Ear Plug) 

Earplug adalah jenis protektor yang dipasang langsung ke kanal atau 

saluran telinga. Earplug mempunyai bermacam konfigurasi dan terbuat dari karet, 

plastik atau catton. Tepat atau tidaknya pemasangan tergantung pada kemampuan 

membuat kontak sepanjang seluruh dinding saluran telinga dan ini membutuhkan 

tekanan yang dilakukan oleh alat terhadap dinding saluran. Earplug ini dapat 

digunakan mengurangi kebisingan 8-30 dB. Biasanya digunakan untuk proteksi 

sampai dengan 100 dB. Beberapa tipe dari sumbat telinga antara lain : formable 

type, costum-molded, premolded type. Menurut cara pemakaian ear plug 

dibedakan menjadi: 

• Semi insert type ear plug, yang hanya menyumbat telinga luar saja. 

• Insert type ear plug, yang menutupi seluruh bagian dari saluran telinga. 

Sedangkan disposible ear plug adalah ear plug yang hanya digunakan untuk 

sekali pakai saja dapat dibuat dari kapas atau malam, sedangkan non disposible 

ear plug dapat dibuat dari karet atau plastik yang dicetak. 

Keuntungan dan kerugian ear plug : 

1. Keuntungan : 

a. Mudah dibawa karena ukurannya kecil. 

b. Relatif nyaman dipakai ditempat yang panas. 

c. Tidak membatasi gerakan kepala. 
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d. Harganya relatif murah. 

e. Dapat dipakai dengan efektif dan tidak dipengaruhi oleh 

pemakaian kaca mata, tutup kepala, anting-anting atau giwang. 

2. Kerugian : 

a. Untuk pemakaian yang tepat, ear plug membutuhkan waktu 

yang lama dari pada ear muff. 

b. Tingkat proteksi yang diberikan oleh ear plug adalah lebih kecil 

dari pada ear muff. 

c. Sulit dipantau oleh pengawas apakah pekerja menggunakan ear 

plug atau tidak. 

d. Ear plug hanya dapat dipakai oleh tenaga kerja yang telinganya 

sehat. 

e. Bila tenaga kerja menggunakan tangan yang kotor pada saat 

pemakaian ear plug, maka hal ini dapat menyebabkan iritasi. 

 
Gambar 2.1( Ear Plug )  

 

b) Tutup telinga (Ear Muff) 

Earmuff adalah domes atau kubah plastik yang menutup telinga dan 

dihubungkan dengan pipa pegas/per. Pipa tersebut dapat disesuaikan dengan 

variasi bentuk, ukuran kepala dan posisi telinga serta mampu memberikan 

ketegangan antara kepala dan kubah, sehingga tetap terjaga kerapatannya. Kubah 

plastik dilengkapi dengan open cell busa yang bermanfaat untuk menyerap dan 

meredam bunyi serta dilekatkan pada suatu bantalan yang berhubungan dengan 

kepala. Di dalam bantalan berisi udara atau fluida yang dapat memberikan 

kenyamanan jika melakukan kontak dengan bentuk yang tidak teratur (seperti 

cacat muka atau bekas operasi). Dimensi lubang kubah juga harus cukup besar 
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supaya dapat melingkupi seluruh telinga bagian luar. Earmuff dapat menurunkan 

kebisingan antara 25-40 dB. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kelemahan 

dari earmuff : 

1. Keuntungan : 

a. Mempunyai daya pelemah yang paling baik 

b. Lebih mudah dipakai 

c. Lebih mudah dimonitor 

d. Biasanya berumur panjang karena dapat dilakukan penggantian 

spare part 

e. Dapat digunakan untuk telinga yang cacat atau terinfeksi 

2. Kerugian : 

a. Harganya lebih mahal 

b. Membutuhkan tekanan yang ketat ke kepala, sehingga kadang-

kadang mengurangi kenyamanan bagi orang-orang tertentu. 

c. Agak berat dan panas tidak efektif dipakai untuk orang 

berkacamata atau bertopi keras. 

d. Dapat menyebabkan radang infeksi kulit jika batalan yang 

kontak dengan kulit tidak dibersihkan secara memadai 

e. Kemampuan pelemahan suara menjadi berkurang jika bantalan 

menjadi keras atau retak dan ketegangan pipa mengendor.  

 
Gambar 2.2 (Earmuff) 

 

Pada pemakaian yang relatif sering atau bila head band yang berpegas 

sering ditekuk, maka hal ini menyebabkan daya atenuasinya turun. (A. Siswanto, 

1991) 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat pelindung 

telinga : 
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1. Alat pelindung telinga harus dapat melindungi pendengaran dari bising 

yang berlebihan. 

2. Alat pelindung telinga harus ringan, nyaman dipakai, sesuai, dan 

efisien. 

3. Alat pelindung telinga harus menarik. 

4. Alat pelindung telinga harus memberi efek samping aman, baik oleh 

bentuknya, kontruksi, bahan atau mungkin penggunaannya. 

 

2.4.3. Penyelenggaraan Latihan dan Pendidikan 

Faktor yang akan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan suatu 

program di perusahaan yaitu naluri, pengertian dan kerja sama. Untuk 

meningkatkan kesadaran karyawan dan pengusaha akan pentingnya rasa ikut 

bertanggung jawab, dan ikut memiliki serta mawas diri, penyelenggarakan latihan 

dan pendidikan dinilai lebih penting dan lebih efektif (A. Siswanto, Haryuti, 

Agustin Idayanti Titus, 1990).Latihan tersebut harus meliputi segenap aspek 

perusahaan disamping keselamatan pada pekerjanya. Keadaan-keadaan 

lingkungan kerja harus dijelaskan pada tenaga kerja (Suma’mur, 1994).  

• Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Pelatihan K3 adalah pengertian yang seksama tentang prosedur 

pelaksanaan tugas dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang menyertai 

kinerja akan mengeliminasi berbagai kecelakaan (Sukarmin, 1997). Pelatihan 

merupakan proses membantu tenaga kerja untuk memperoleh efektifitas dalam 

pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan 

kebiasaan tentang pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang 

layak (Sastrohadiwiryo, 2002). Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 

merupakan pelatihan yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan, produktivitas, dan 

kesejahteraan tenaga kerja. Kebutuhan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 

antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda sesuai sifat bahaya, skala 

kegiatan dan kondisi pekerja (Ramli, 2010). 



Universitas Muhammadiyah Malang 

26 
 

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting mengingat 

kebanyakan kecelakaan terjadi pada pekerja yang belum terbiasa bekerja secara 

selamat. Penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang bahaya atau cara 

mencegahnya meskipun tahu tentang adanya suatu resiko (Santoso,2002). 

• Jenis Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Jadwal dan isi program pelatihan Berbagai obyek pelatihan disesuaikan 

dengan peraturan mengenai jadwal dan isi program pelatihan. Prinsip analisa 

keselamatan dan kesehatan kerja mencari penyebab dari seluruh tingkat lapisan, 

dari lapisan umum sampai dengan pokok penyebabnya, dicari secara tuntas, 

hingga dapat diketahui penyebab utamanya dan melakukan perbaikan. Menurut 

Soehatman Ramli (2010), pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Induksi K3 

Induksi K3 yaitu pelatihan yang diberikan sebelum seseorang mulai 

bekerja atau memasuki tempat kerja. Pelatihan ini ditujukan untuk pekerja 

baru, pindahan, mutasi, kontraktor dan tamu yang berada di tempat kerja. 

 Pelatihan Khusus K3 

Pelatihan ini berkaitan dengan tugas dan pekerjaan masing-masing 

pekerja. Misalnya pekerja di lingkungan pabrik kimia harus diberi 

pelatihan mengenai bahan-bahan kimia dan pengendaliannya. 

 Pelatihan K3 Umum 

Pelatihan K3 umum merupakan program pelatihan yang bersifat 

umum dan diberikan kepada semua pekerja mulai level terbawah sampai 

manejemen puncak. Pelatihan ini umumnya bersifat awareness yaitu untuk 

menanamkan budaya atau kultur K3 di kalangan pekerja. Misalnya 

pelatihan mengenai dasar K3 dan petunjuk keselamatan seperti keadaan 

darurat dan pemadam kebakaran. 

 

• Manfaat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Widuri (1992) setiap program pelatihan kerja ada manfaatnya, 

demikian juga dengan pelatihan K3. Manfaat pelatihan K3 yaitu : 
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 Meningkatkan ilmu dan keterampilan pekerja 

 Mengurangi kecelakaan kerja 

 Mengurangi absensi dan penggantian pekerja 

 Mengurangi beban pengawasan 

 Mengurangi waktu yang terbuang 

 Mengurangi biaya lembur 

 Mengurangi biaya pemeliharaan mesin 

 Mengurangi keluhan-keluhan 

 Meningkatkan kepuasaan kerja 

 Meningkatkan produksi 

 Komunikasi yang baik 

 Kerjasama yang baik 

 

2.5. Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak kita harapkan yang 

dapat mengganggu suatu proses atau sistem yang telah kita tentukan yang dapat 

mengakibatkan suatu kerugian dimana kerugian tersebut dapat menimpa 

manusianya atau peralatan kerja dan bangunan. 

a. Kecelakaan Kerja Menurut Kejadiannya 

1) Kecelakaan biasa 

Merupakan kejadian yang menimpa manusia dilingkungan 

masyarakat umum, di mana dari segi biaya akibat kecelakaan 

ditanggung oleh masing-masing individu. 

2) Kecelakaan industri 

a) Kecelakaan kompensasi, yaitu kecelakaan yang terjadi diluar 

jam kerja namun kerugian akibat kecelakaan tersebut ditanggung 

oleh perusahaan. 

b) Kecelakaan perusahaan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada 

waktu jam kerja dan kerugian karenanya adalah tanggung jawab 

perusahaan. 

b. Kecelakaan Kerja Menurut PP No. 11 Tahun 1979 
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1) Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang tidak menimbulkan 

hilangnya hari kerja. 

2) Kecelakaan sedang adalah kecelakaan yang menimbulkan cidera atau 

sakit, sehingga menimbulkan hilangnya hari kerja namun tidak 

menyebabkan cacat jasmani atau rohani. 

3) Kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat serta 

dapat mengakibatkan hilangnya hari kerja sehingga dapat menerima 

santunan atau asuransi sesuai cacat yang diderita. 

4) Kecelakaan yang menimbulkan kematian, memperoleh santunan atau 

asuransi. 

c. Hal-Hal yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan Kerja 

1) Faktor manusianya 

a) Bekerja tanpa adanya rencana yang baik. 

b) Bekerja dengan cara yang ceroboh. 

c) Bekerja dalam kecepatan yang salah (misalnya putaran mesin 

tidak sesuai dengan kebutuhan). 

d) Bekerja tanpa menggunakan alat pelindung keselamatan kerja. 

2) Faktor tempat pekerjaan 

a) Ruang kerja yang terlalu sempit dan tidak bisa digunakan untuk 

bergerak bebas. 

b) Penerangan yang kurang memadai sehingga penglihatan dapat 

terganggu. 

c) Ruangan yang ventilasinya tidak memenuhi syarat yang telah 

ditentukan. 

d) Peralatan yang tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. 

e) Ruangan kerja yang terlalu ramai sehingga dapat mengganggu 

konsentrasi dari para pekerja. 

d. Pencegahan Kecelakaan Kerja 


	 Penyebab Munculnya Nyeri Otot



