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2.1 Latar Belakang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menimbulkan

korban jiwa, kerusakan materi dan gangguan produksi. Pada tahun 2007 menurut

Jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 11.451 orang

meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 cidera.

Menurut laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2006

kerugian akibat kecelakaan kerja mencapai 4% dari GDP suatu negara. artinya,

dalam skala industri, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menimbulkan

kerugian 4 persen dari biaya produksi berupa pemborosan terselubung (hiddent

cost) yang dapat mengurangi produktivitas yang pada akhirnya dapat

mempengaruhi daya saing suatu negara. akibat kurangnya kesadaran dan

pemahaman kalangan usaha Indonesia akan pentingnya aspek K3 sebagai salah

satu unsur meningkatkan daya saing.

Dewasa ini aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi isu global

yang berpengaruh terhadap terhadap perdagangan dan arus barang antar negara.

Isu K3 menjadi salah satu hambatan non tarif dalam sistem perdagangan dunia di

samping isu produk bersih, HAM, pekerja anak dan pengupahan. Menurut data

Depnakertrans, pada tahun 2007 jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak

190.267, tetapi yang sudah memenuhi kriteria SMK3 menurut Permenaker

05/Men/1996 baru mencapai 643 Perusahan (Ramli, 2010:1-2).

2.2 Tujuan dan Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi

naluri dari suatu makhluk. Sejak manusia ada dimuka bumi secara tidak sadar

sudah mengenal aspek keselamatan kerja untuk mengantisipasi berbahagai bahaya

sekitar lingkungan hidupnya (Ramli, 2010:6).

Kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan kesehatan karyawan agar

dapat bekerja secara aktif dan produktif. Ruang lingkup kesehatan kerja mencakup
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pengobatan preventif  untuk menjaga kesehatan dan pengobatan atau

penyembuhan untuk meningkatkan kesehatan dan melindungi dari resiko akibat

proses produksi yang dapat mempengaruhi pada produktivitas kerja. Sedangkan

keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan

dan kerusakan atau kerugian ditempat kerja berupa penggunaan mesin, peralatan,

bahan-bahan dan proses pengolahan, lantai tempat bekerja dan lingkungan kerja,

serta metode kerja. (http://ti.unikom.ac.id).

2.2.1 Aspek Hukum

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Merupakan Ketentuan perundangan dan

memiliki landasan hukum yang wajib dipatuhi semua pihak, baik pekerja,

pengusaha atau pihak terkait lainnya. Di Indonesia banyak peraturan perundangan

yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja, beberapa diantaranya (Ramli,

2010:11) :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Diberlakukan pada tanggal 12 Januari 1970 yang memuat berbagai persyaratan

tentang Keselamatan Kerja. Dalam Undang-undang ini, ditetapkan mengenai

kewajiban pengusaha, kewajiban hak tenaga kerja serta syarat-syarat

keselamatan kerja yang harus dipenuhi organisasi.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagaan kerjaan.

Dalam perundangan mengenai ketenagakerjaan ini salah satunya memuat

tentang keselamatan kerja yaitu:

a. Pasal 86 menyebutkan bahwa setiap organisasi wajib menerapkan upaya

keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan tenaga

kerja.

b. Pasal 87 mewajibkan setiap organisasi melaksanakan Sistem Manajemen

K3 yang terintegrasi dengan manajemen organisasi lainnya.

3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Upaya kesehatan kerja merupakan salah satu dari 15 upaya kesehatan, yang

diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
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2.2.2 Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung nilai perlindungan tenaga

kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan asset

organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses

produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja.

Karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk

meningkatkan produktivitasnya (Ramli, 2010:14).

Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan

sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul dan perlindungan

keselamatan. Namun kenyataannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

sering diabaikan. Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah

bersifat universal. Berbagai negara mengeluarkan aturan perundangan untuk

melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Di Indonesia dikeluarkan

Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Ramli, 2010:15).

2.3 Higiene Perusahaan dan Kesehatan kerja

Higiene perusahaan (higiene industri, higiene okupasi, higine kerja) adalah

spesialisasi dalam ilmu higiene beserta prateknya yang lingkup dedikasinya

adalah mengenali, mengukur dan melakukan penilaian (evaluasi) terhadap faktor

penyebab gangguan kesehatan atau penyakit dalam lingkungan kerja dan

perusahaan. Hasil pengukuran dan evaluasi demikian dipergunakan sebagai dasar

tindakan korektif serta guna pengembangan pengendalian yang lebih bersifat

preventif terhadap lingkungan kerja/perusahaan. Dengan menerapkan higiene

perusahaan kesehatan tenaga kerja/pekerja dapat dilindungi dan masyarakat

sekitar suatu perusahaan terhindar dari bahaya faktor lingkungan yang mungkin

diakibatkan oleh beroperasinya suatu perusahaan (Suma’mur, 2009:1).

Higiene industri merupakan ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi,

mengenal, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya faktor-faktor yang timbul di

dalam lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan

kesehatan dan ketidaknyamanan serta ketidak effisienan kepada masyarakat yang
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berada di lingkungan kerja maupun masyarakat yang berada di luar industri

(Moeljosoedarmo, 2008:9)..

Moeljosoedarmo (2008:9) memandang untuk penerapan higiene industri

ditempat kerja suatu industri akan diperlukan pemahaman terhadap 3 prinsip dasar

yaitu:

1. Pengenalan terhadap bahaya faktor-faktor lingkungan kerja.

2. Penilaian/Evaluasi terhadap bahaya faktor-faktor lingkungan kerja.

3. Pengendalian terhadap bahaya faktor-faktor lingkungan kerja.

Agar dapat memahami dasar gambaran higiene industri tidak perlu menjadi

seorang ahli dalam bidang higiene industri, namun perlu mengetahui garis besar

dasar pemikiran tentang ketiga prinsip dasar penerapan higiene industri di tempat

kerja (didalam lingkungan kerja) suatu industri.

2.4 Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh

pekerjaan atau lingkungan kerja (Pasal 1, peraturn Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit

Akibat Kerja) (Permen Nakertrans No. PER.01/MEN/1981). Arti yang digunakan

dalam keputusan menteri Tenaga Kerja No. KEPTS. 333/MEN/1989 tentang

pelaporan Penyakit Akibat Kerja merujuk dari ketentuan Permen. Nakentrans No.

PER.01/MEN/1981.

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang

disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja (pasal 1, keputusan Presiden

nomor 22 1993 rentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja) (Keppres

No. 22Th 1993).

Penyakit Kerja atau penyakit timbul karena hubungan kerja mempunyai

pengertian yang sama yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan

lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja adalah istilah yang dipakai dalam

peraturan yang dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja, sedangkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja

merupakan istilah yang erat kaitannya dengan kompensasi kecelakaan kerja.
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Agar tidak selalau mengulang-uang penyakit akibat kerja atau penyakit

yang timbul karena hubungan kerja, maka cukup digunakan istilah satu dari

keduanya, yaitu penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja

(Suma’mur, 2009:102).

2.4.1 Faktor Penyebab Penyakit Akibat Kerja

Menurut Suma’mur (2009:83) menyebutkan bahwa dalam ruang atau di

tempat kerja biasanya terdapat faktor-faktor yang  menjadi sebab penyakit akibat

kerja, antara lain:

1. Golongan fisik, seperti:

a. Suara, yang bisa menyebabkan pekak atau tuli.

b. Radiasi sinar-sinar radioaktif dapat menyebabkan penyakit susunan darah

dan  kelainan kulit.

c. Suhu, apabila terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stroke, heat cramps,

atau hyperpyrexia. Sedangkan suhu-suhu yang rendah dapat menimbulkan

frostbite, trenchfoot, dan hypotermia.

d. Tekanan tinggi dapat menyebabkan caisson disease.

e. Penerangan lampu yang kurang baik misalnya dapat menyebabkan kelainan

pada indera penglihatan atau kesilauan yang memudahkan terjadinya

kecelakaan.

2. Golongan kimia (chemis), yaitu:

a. Debu yang menyebabkan pneumoconioses, diantaranya silicosis,

asbestosis,  dan lainnya.

b. Uap yang diantaranya menyebabkan  keracunan.

3. Golongan infeksi, misalnya oleh bibit penyakit anthrax,  brucella dan lainnya.

4. Golongan fisiologis, yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan konstruksi

mesin, sikap badan yang kurang baik, salah cara melakukan suatu pekerjaaan

dan lain-lain yang kesemuanya menimbulkan kelelahan fisik.

5. Golongan mental-psikologis, yang terlihat misalnya pada hubungan kerja yang

tidak baik, atau keadaan pekerjaan yang monoton yang menyebabkan

kebosanan.
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2.4.2 Gangguan Kesehatan

Agar seorang tenaga kerja ada dalam keserasian yang optimal, yang berarti

dapat terjamin keadaan kesehatan dan produktifitas kerja setinggi-tingginya, maka

perlu ada keseimbangan yang menguntungkan dari faktor beban tambahan akibat

lingkungan kerja. Adanya tambahan kepada beban kerja akibat dari pekerjaan atau

beban pekerjaan sebenarnya, yang dilakukan dalam suatu lingkungan sehingga

timbul beban tambahan kepada tenaga kerja secara jamaniah dan rohaniah, salah

satu faktor penyebab tambahan tersebut yaitu kebisingan.

Faktor tersebut yang sifatnya negatif dalam kadar yang cukup

mengganggu daya kerja seseorang tenaga kerja, sebagai ilustrasi sederhana adalah

kebisingan mengganggu daya ingatan, membuyarkan konsentrasi berpikir dan

menimbulkan kelelahan psikologis. Sebaliknya apabila faktor tersebut direkayasa

sehingga dapat dipetik kemanfaatan dari padanya, tercipta suasana kerja yang

serasi dan memacu kegairahan kerja seperti salah satunya kebisingan yang

kondusif untuk nyaman untuk bekerja (Suma’mur, 2009:75).

2.5 Kebisingan (Noise)

Bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan pada sel saraf pendengar

dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang di timbulkan getaran dari sumber

bunyi atau suara dan gelombang tersebut merambat melalui media udara atau

penghantar lainnya, dan manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikendaki oleh

karena mengganggu maka bunyi-bunyian atau suara ini disebut kebisingan

(Suma’mur, 2009:116). Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak

dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan (Kepmenkes,

1998).

Bising adalah suara atau bunyi yang mengganggu atau tidak dikehendaki.

Dari arti diatas ini menunjukkan bahwa sebenarnya bising itu sangat subyektif,

tergantung dari masing-masing individu, waktu dan tempat terjadinya bising.

Sedangkan secara audiologi, bising adalah campuran bunyi nada murni dengan

berbagai frekwensi. Dalam lingkungan industri, semakin tinggi intensitas
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kebisingan dan semakin lama waktu pemaparan kebisingan yang dialami oleh

para pekerja, semakin berat gangguan pendengaran yang ditimbulkan pada para

pekerja tersebut (Rambe, 2003).

Suara di tempat kerja berubah menjadi salah satu bahaya kerja

(Occupational hazard) saat keberadaannya dirasakan mengganggu/tidak

diinginkan secara; fisik (menyakitkan telinga pekerja) dan Psikis (rnengganggu

konsentrasi dan kelancaran komunikasi) (Tigor, 2005 dikutip oleh Luxson Dkk,

2012).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebisingan adalah bunyi atau suara yang

tidak dikehendaki yang dapat berakibat mengganggu kesehatan, kenyamanan serta

dalam menimbulkan ketulian.

Tabel 2.1 menunjukkan skala intensitas dan sumber kebisingan yang

menyebabkannya. Kebisingan dalam perusahaan dengan intensitas 60 db bearti

106X intensitas kebisingan standar (Suma’mur, 2009 :117).

Tabel 2.1. Skala Intensitas Kebisingan dan Sumbernya

Tingkat Kebisingan
Intensitas
decibel

(dB)
Sumber Kebisingan

Kerusakan alat pendengar 120 (Batas dengar tertinggi)

Menyebabkan Tuli 100 Halilintar, Meriam Mesin Uap

Sangat Hiruk 90 Jalan Hiruk Pikuk, Perusakan sangat
gaduh, Peluit polisi

Kuat 70 Kantor Bising, Jalan Umum, Radio
Perusahaan

Sedang 50 Rumah Gaduh, Kantor Pada Umumnya,
Percakapan Kuat, Radio Perlahan

Tenang 30 Rumah Tenang, Kantor Perorangan,
Auditorium, Percakapan

Sangat Tenang 10 Suara Daun , Berbisik, (Batas dengar
terendah)

(Sumber: Suma’mur, 2009:117).

Zone kebisingan dibagi sesuai dengan titik kebisingan yang diizinkan yaitu

(Yuliando, 2012):
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Zona A : Intensitas 35 – 45 dB. Zona yang diperuntukkan bagi tempat

penelitian, RS, tempat perawatan kesehatan/sosial & sejenisnya.

Zona B : Intensitas 45 – 55 dB. Zona yang diperuntukkan bagi perumahan,

tempat Pendidikan dan rekreasi.

Zona C : Intensitas 50 – 60 dB. Zona yang diperuntukkan bagi perkantoran,

Perdagangan dan pasar.

Zona D : Intensitas 60 – 70 dB. Zona yang diperuntukkan bagi industri, pabrik,

stasiun KA, terminal bis dan sejenisnya.

2.5.1 Sumber Suara di Tempat Kerja

Di tempat kerja, jenis dan jumlah sumber suara sangat beragam. Beberapa

diantaranya adalah (Tigor, 2005 dikutip Muhammad dkk, 2012):

1. Suara Mesin

Jenis mesin penghasil suara di tempat kerja sangat bervariasi, demikian pula

karakteristik suara yang dihasilkan. Contoh: mesin pembangkit tenaga listrik

seperti genset, mesin diesel dan sebagainya. Di tempat kerja mesin pembangkit

tenaga listrik umumnya menjadi sumber kebisingan berfrekuensi rendah

(<400H2).

2. Benturan antara alat kerja dan benda kerja

Proses menggerinda permukaan metal dan umumnya pekerja dan penghalusan

perrnukaan benda kerja, penyemprotan, pengupasan cat (sand blasting),

pengelingan (riveting), memalu (hammering), dan pemotongan seperti proses

penggergajian kayu dan metal cuttirg, merupakan sebagian contoh bentuk

benturan antara alat kerja dan benda kerja (material-material solid, liquid atau

kombinasi antara keduanya) yang menimbulkan kebisingan. Penggunaan gergaji

bundar (circular blades) dapat menimbulkan tingkat kebisingan antara 80 dB -

120dB(A).

3. Aliran Material

Aliran gas, air atau material-material cair dalam pipa distribusi material di

tempat kerja, apalagi yang berkaitan dengan proses penambahan tekanan (high

pressure processes) dan pencampuran, sedikit banyak akan menimbulkan
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kebisingan di tempat kerja. Demikian pula dengan proses-proses transportasi

material-material padat seperti batu, kerikil, potongan-potongan metal yang

melalui proses pencurahan (gravity based).

4. Manusia

Dibandingkan dengan sumber suara lainnya, tingkat kebisingan suara manusia

memang jauh lebih kecil. Namun demikian, suara manusia tetap diperhitungkan

sebagai sumber suara di tempat kerja.

Menurut Tambunan (2005 dikutip oleh Babba, 2007:30) sumber

kebisingan di tempat kerja, sumber kebisingan berasal dari peralatan dan mesin-

mesin. Peralatan dan mesin-mesin dapat menimbulkan kebisingan karena sebagai

berikut:

a. Mengoperasikan mesin-mesin produksi yang sudah cukup tua.

b. Terlalu sering mengoperasikan mesin-mesin kerja pada kapasitas kerja cukup

tinggi dalam periode operasi cukup panjang.

c. Sistem perawatan dan perbaikan mesin-mesin produksi ala kadarnya. Misalnya

mesin diperbaiki hanya pada saat mesin mengalami kerusakan parah.

d. Melakukan modifikasi/perubahan/pergantian secara parsial pada komponen-

komponen mesin produksi tanpa mengidahkan kaidah-kaidah keteknikan yang

benar, termasuk menggunakan komponen-komponen mesin tiruan.

e. Pemasangan dan peletakan komponen-komponen mesin secara tidak tepat

(terbalik atau tidak rapat/longgar), terutama pada bagian penghubung antara

modul mesin (bad conection).

f. Penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan fungsinya.

2.5.2 Sumber Kebisingan

Di tempat kerja disadari maupun tidak, cukup banyak fakta yang

menunjukkan bahwa perusahaan beserta aktivitas-aktivitasnya ikut menciptakan

dan menambah keparahan tingkat kebisingan di ternpat kerja, misalnya:

rnengoperasikan mesin-rnesin produksi "ribut" yang sudah cukup tua; terlalu

sering mengoperasikan mesin-mesin kerja pada kapasitas kerja cukup tinggi

dalam periode operasi cukup panjang; sistem perawatan dan perbaikan mesin-
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mesin produksi sekadar misalnya mesin diperbaiki hanya pada saat mesin

mengalami kerusakan parah; melakukan modifikasi/ perubahan/penggantian

secara parsial pada komponen-komponen mesin produksi tanpa mengindahkan

kaidah-kaidah yang benar, termasuk menggunakan komponen-komponen mesin

tiruan, dimana:

a. Pemasangan dan peletakan komponen-komponen mesin secara tidak tepat

(terbalik atau tidak rapat/longgar), terutama pada bagian penghubung antara

modul mesin (bad connection).

b. Penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan fungsinya, misalnya

menggunakan palu (hammer)/alat pemukul sebagai alat pembengkok benda-

benda metal atau alat pembuka baut.

Aktivitas di tempat kerja yang membuat pekerja harus berhadapan dengan

kebisingan memiliki intensitas cukup besar. Misalnya, berada dalan high noise

sreas dapat rnengakibatkan gangguan atau kerusakan pendengaran pada pekerja.

Gangguan pendengaran secara permanen dapat juga disebabkan karena pekeda

terlalu sering dan dalanl periode waktu yang cukup lama di dalam situasi kerja

yang bising, walaupun mungkin intensitasnya tidak terlalu besar. Cukup banyak

memang dampak negatif yang ditimbulkan kebisingan di temapt kerja, mulai dari

yang sifatnya individual (auditory effect dan non-auditory), mempengaruhi kinerja

departemental dan organisasional sebuah perusahaan, hingga gangguan-gangguan

yang mengenai lingkungan luar tempat kerja, khususnya masyarakat di sekitar

tempat kerja.

Oleh karena itu, kebisingan di tempat kerja harus ditangani secara benar

dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip manajemen bahaya di tempat kerja

(Tigor, 2005 dikutip Luxson dkk, 2010).

2.5.3 Jenis Kebisingan

Jika dilihat dari sumbernya maka kebisingan dapat dibedakan dan

dijelaskan sebagai berikut (Suma’mur, 2009:118):



II-11

1. Kebisingan kontinyu (menetap berkelanjutan) dengan spektrum frekuensi yang

luas (steady state, wide band noise), misalnya mesin-mesin, kipas angin dan

lain-lain.

2. Kebisingan kontinyu (menetap berkelanjutan) dengan spektrum frekuensi yang

sempit (steasy state, narrow band noise), misalnya gergaji sirkuler, katup gas

dan lain-lain.

3. Kebisingan terputus-putus (intermitten), misalnya lalu lintas, pesawat terbang

di lapangan udara dan lain-lian.

4. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), misalnya pukulan tukul,

tembakan bedil atau meriam, ledakan dan lain-lain.

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

tempaan tiang panjang bangunan.

Kebisingan yang bersumber dari lingkungan industri tentunya sulit untuk

dihindari. Pada umumnya sumber kebisingan dilingkungan industri dapat dibagi

menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kebisingan mesin indutri, kebisingan akibat proses

produksi dan kebisingan dari pembangkit tenaga listrik. Menghilangkan

kebisingan di lingkungan industri rasanya tidak mungkin. Tindakan yang mungkin

dilakukan yaitu mengurangi serendah mungkin (Sunu, 2001;95).

2.5.4 Efek Kebisingan

Kebisingan yang terjadi dalam pabrik dapat mengganggu kinerja pekerja

dan pada taraf yang buruk dapat menyebabkan kehilangan fungsi pendengaran.

Pada lingkungan kerja, kebisingan yang terjadi tidak boleh menimbulkan kerugian

bagi pekerja, maka perlu dilakukan perancangan lingkungan kerja yang aman dan

nyaman. Kebisingan dapat meliputi variasi yang luas dari situasi bunyi yang dapat

merusak pendengaran. Kebisingan di lingkungan kerja berakibat buruk bagi

kesehatan, diantaranya adalah kehilangan pendengaran sementara, merusak

pendengaran, gangguan pada susunan syaraf pusat dan organ keseimbangan, serta

dapat menurunkan kinerja berupa kurangnya perhatian terhadap pekerjaan,

komunikasi dan konsentrasi sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam bekerja

(Anizar, 2009).
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Menurut Buchari (2007) menyebutkan berdasarkan pengaruhnya terhadap

manusia bising dapat dibagi menjadi 3, antara lain:

1. Bising yang mengganggu (Irritating noise). Intensitasnya tidak terlalu keras,

misalnya: suara mendengkur.

2. Bising yang menutupi (Masking noise). Merupakan bunyi yang menutupi

pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan membahayakan

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, karena teriakan atau tanda bahaya

tenggelam dalam bising sumber lain.

3. Bising yang merusak (Damaging/ Injurious noise). Merupakan bunyi yang

intensitasnya melebihi nilai ambang batas kebisingan. Bunyi jenis ini akan

merusak atau menurunkan fungsi pendengaran.

2.5.5 Efek Kebisingan Terhadap Kesehatan Tenaga Kerja

Banyak penyakit atau gangguan yang ditimbulkan oleh bising, maka

penyakit atau gangguan ini dapat dikelompokan sebagai berikut

(Moeljosoedarmo. 2008:340-347):

1. Gangguan Fisiologis

Kebisingan juga dapat menimbukan gangguan fisiologis yaitu interneal body

system. Internal body system adalah system fisilogi yang terpenting untuk

kehidupan gangguan ini dapat menimbulkan kelelahan dada berdebar, menaikkan

denyut jantung, mempercepat pernapasan pusing, sakit kepala, gangguan

keseimbangan dan kurang nafsu makan. Selain itu juga dapat meningkatkan

tekanan darah.

2. Gangguan Psikologi

Gangguan psikologi dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, rasa

jengkel, rasa khawatir, cemas, susah tidur, mudah marah, gugup dan cepat

tersinggung.

3. Gangguan Annoyance

Suatu kebisingan dikatakan menggangu (annoying), bila pemajanan

terhadapnya menyebabkan orang tersebut mengurangi menolak bising tersebut

atau meninggalkan tempat yang bising bila mungkin.
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4. Gangguan Komunikasi

Gangguan jenis ini dapat disebabkan oleh :

a. Masking effect dari kebisingan

b. Gangguan kejelasan suara

Sebagai pegangan resiko potensial kepada pendengaran terjadi apabila

komunikasi pembicaraan harus dijalankan dengan berteriak. Gangguan

komunikasi ini menyebabkan terganggunya pekerjaan, bahkan mungkin terjadi

kecelakaan,terutama pada peristiwa penggunaan tenaga kerja baru. Ganguan

secara tidak lansung akan mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja, karena tidak mendengar teriakan atau isyarat tanda bahaya,

disamping itu dapat menurunkan mutu pekerjaan dan produktifitas kerja.

5. Gangguan Pendengaran

Gangguan pengaruh yang ditimbulkan oleh kebisingan salah satunya yang

paling serius adalah gangguan terjadinya ketulian. Akibat pemajanan terhadap

bising dengan intensitas tinggi, tenaga kerja akan mengalami penurunan daya

dengar yang sifatnya sementara, apabila kepada tenaga kerja diberikan waktu

istirahat secara cukup, daya dengarnya akan pulih kembali kepada ambang dengar

semula. Untuk suara yang intensitas lebih besar dari 85 dB akan membutuhkan

waktu istirahat antara 3-7 hari. Namun, apabila waktu istirahat tidak cukup dan

tenaga kerja terpajan kembali kepada bising, dan keadaan ini berlansung dalam

jangka waktu yang lama, maka ketulian sementara akan bertambah setiap harinya.

Sehingga akhirnya merusak pendengaran.

2.5.6 Efek Kebisingan kepada Daya Kerja

Bahwa kebisingan mempengaruhi daya kerja seseorang dan efek tersebut

merugikan baik ditinjau dari pelaksaan kerja maupun dari hasil kerja boleh

dikatakan telah merupakan pendapat masyarakat pada umumnya. Pengaruh

negatif demikian adalah sebagai berikut (Suma’mur, 2009:125):

1. Gangguan secara umum

Kebisingan adalah suara atau bunyi yang tidak dikehendaki, maka dari itu

kebisingan dimana pun menyebakan gangguan bagi siapa yang berada pada
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lingkungan bising bersangkutan. Terhadap kegiatan hidup sehari-hari

kebisingan dapat menggangu konsentrasi dan dapat menyebabkan pengalihan

perhatian sehingga tidak fokus kepada masalah yang dihadapi. Oleh kebisingan

motivasi untuk berpikir dan bekerja mungkin di buat lemah atau bahkan hilang

sama sekali. Kebisingan dapat mempengaruhi ketelitian seseorang untuk

berbuat dan bertindak. Kebisingan dapat menyebabkan rasa tergangggu yang

merupakan reaksi psikologis seseorang; perasaan terganggu demikian

bervariasi dalam besar dan coraknya atas dasar sifat-sifat suatu kebisingan

yang ditentukan oleh jenis kebisingan itu sendiri, frekuensi dan intensitasnya.

Kebisingan dapat menyebakan orang tidak dapat tenang beristirahat atau

terganggu tidur sehingga tidak dapat memulihkan kondisi fisik dan psikisnya.

Ada kalanya seseorang tidak bekerja atau berbuat apa pun oleh karena perasaan

yang tidak enak sebagai reaksi terhadap kebisingan. Mungkin pula kebisingan

mempengaruhi sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, atau sistem faal

tubuh lainnya. Kebisingan dapat pula mempengaruhi keseimbangan

bekerjaanya saraf simpatis dan parasimpatis.

2. Gangguan Komunikasi Dengan Pembicaraan

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 terganggunya pekerjaan, bahkan mungkin

mengakibatkan kesalahan atau kecelakaan, terutama pada penggunaan tenaga

kerja baru oleh karena timbulnya salah pengertian.

Nilai maksimum kekuatan suara yang diukur dari suatu jarak dan rangka

komunikasi lewat pembicaraan  disajikan dalam Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.2 Kekuatan Suara Dalam Desibel Menurut Jarak dan Tingkat Suara
Jarak
(cm)

Tingkat suara (dB)
Normal Kuat Sangat kuat Teriak

15 71 77 83 89
30 65 71 77 93
60 59 65 71 77
90 55 61 67 73
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Tabel 2.2 Kekuatan Suara Dalam Desibel Menurut Jarak dan Tingkat Suara
Jarak
(cm)

Tingkat suara (dB)
Normal Kuat Sangat kuat Teriak

120 53 59 65 71
150 51 57 63 69
180 49 55 61 67
360 43 49 55 61
720 37 43 49 55

3. Efek Pada Pekerjaan

Kebisingan mengganggu perhatian yang perlu terus menerus dicurahkan

kepada pelaksanaan pekerjaa dan juga pencapaian hasil kerja sebaiknya, maka

dari itu, tenaga kerja yang melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap

satu proses produksi atau hasilnya dapat membuat kesalahan-kesalahan, akibat

terganggunya konsentrasi dan kurangnya fokus perhatian. Demikian pula,

terganggunya pelaksanaan dan pencapaian hasil kerja oleh kebisingan dapat

dikarenakan adanya perasaan terganggu dan melemahnya semangat kerja atau

masalah lainnya seperti kurang sempurnya istirahat, terganggunya pencernaan,

sistem kardiovaskuler, sisten syaraf dan lainnya.

Selain itu pengaruh dari ekposur terhadap kebisingan yang berlebihan

dapat menimbulkan pengaruh sebagai berikut (Ridley, 2004:193):

1. Telinga

Kerusakan permanen pada sel-sel rambut di dalam cochea mengakibatkan:

a. Penurunan kemampuan mendengar (kehilangan pendengaran karena imbas

kebisingan)

b. Tinnitus (berdenging di dalam telinga)

c. Pergeseran ambang pendengaran dengan meningkatnya kesulitan

mendengar, khususnya semakin kentara di ruang yang gaduh.

2. Perilaku

a. Kehilangan konsentrasi

b. Kehilangan keseimbangan dan disorientasi (berkaitan dengan pengaruh

kebisingan pada cairan di dalam saluran telinga)

c. Kelelahan
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2.5.7 Pengenalan Bahaya Bising di Tempat Kerja

Menurut Moeljosoedarmo (2008:348) menyebutkan diketahuinya tentang

jenis dan sifat bising serta pengaruhnya terhadap kesehatan tenaga kerja, maka

hal-hal tersebut bermanfaat untuk mengenal bahaya bising ditempat kerja yang

timbul akibat penerapan teknologi proses produksi, agar tenaga kerja dapat

dilindungi dari bahaya bising. Dan bahaya bising yang timbul ditempat kerja

dapat dikenali dengan cara sederhana ialah dengan menggunakan rekasi fisiologi

atau keluhan subjektif dari tenaga kerja.

Kenyataan bahwa reaksi fisiologi atau keluhan subjectif dari tenaga kerja

merupakan suatu alat yang baik untuk mengenal adanya bahaya bising ditempat

kerja. Tanda-tanda yang terlihat antara lain (Moeljosoedarmo, 2008:348):

1. Bahaya bising ada, apabila tenaga kerja mengalami kesulitan berkomunikasi di

tempat kerja pada jarak 1-1,5 m atau sejarak rentangan tangan dengan suara

berteriak.

2. Bahaya bising bahaya ada, apabila tenaga kerja mengeluh karena timbul tinutus

dalam telinganya pada setiap akhir kerja.

3. Telinga berdengung apabila pergi meninggalkan lokasi kerja.

4. Bahaya bising ada, apabila tenaga kerja mengalami tuli sementara

berkepanjangan.

5. Merasa Pusing atau kantuk karena kebisingan.

6. Bahaya bising ada apabila tenaga kerja merasa ada gangguan pendengaran.

7. Rekan kerja mengalami masalah sama.

8. Tenaga kerja sulit berkomunikasi.

Apabila terjadi tanda-tanda atau gejala seperti itu, maka jelas sangat

diperlukan suatu evaluasi terhadap tingkat intensitas kebisingan di tempat kerja.

2.5.8 Nilai Ambang Batas Kebisingan

Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan sebagai faktor bahaya di tempat

kerja adalah standar sebagai pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat

menghadapinya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam

pekerjaan sehari-hati untuk tidak melebihi 8 (delapan) jam sehari dan 5 (lima) hari
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kerja seminggu atau 40 jam seminggu. NAB kebisingan adalah 85 dB(A). NAB

kebisingan tersebut merupakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja

RI Nomor: Kep 51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di

Tempat Kerja dan Merupakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7063-2004

Nilai Ambang Batas Iklim Kerja Panas, Kebisingan, Getaran tangan-lengan dan

radiaso ultra ungu di tempat kerja. SNI ini memberikan informasi tentang

pengendalian kebisingan yang dilakukan sehubungan dengan tingkat paparan

sebagaimana subtansinya di muat pada Tabel 2.2 yang mengatur lamanya waktu

paparan terhadap tingkat intensitas kebisingan (Suma’mur, 2009:129).

Tabel 2.4. Penilaian Intensitas NAB kebisingan dan Waktu Paparan Per Hari

Intensitas dB(A) Waktu paparan per hari

85

88

91

94

97

100

103

106

108

8 Jam

4 Jam

2 Jam

1 Jam

30 Menit

15 Menit

7,5 Menit

3,75 Menit

1,88 Menit

112

115

118

121

124

127

130

0,94 Menit

28,12 Menit

14,06 Menit

7.03 Detik

3.52 Detik

1,76 Detik

0,88 Detik

Catatan : Tidak boleh terpapar lebih dari 140 dB(A),walaupun Sesaat tidak boleh

terpapar (Sumber Suma’mur, 2009:124).
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2.6 Pengukuran Kebisingan

Tujuan pengukuran kebisingan dilakukan untuk memperoleh data tentang

frekuensi dan intensitas kebisingan di perusahaan atau dimana saja dan hasil yang

diperoleh setelah pengukuran kebisingan digunakan untuk mengurangi intensitas

kebisingan tersebut, sehingga tidak menimbulkan gangguan dalam rangka

koservasi pendengaran tenaga kerja, atau perlindungan masyarakat dari gangguan

kebisingan atas ketenangan dalam kehidupan (Suma’mur, 2009:118).

Dalam beberapa industri terdapat berbagai intensitas kebisingan, misalnya

pada (Anizar, 2008):

1. 85-100 db terdapat pada pabrik tekstil, tempat kerja mekanis seperti mesin

penggilingan, penggunaan udara bertekanan, bor listrik, gergaji mekanis.

2. 100-115 db terdapat pada pabrik pengalengan, ruang ketel, drill.

3. 115-130 db terdapat pada mesin-mesin diesel besar, mesin turbo, compressor,

sirine.

3. 130-160 db terdapat pada mesin-mesin jet, roket peledakan.

Pengukuran intesitas kebisingan ditempat kerja suatu industri mempunyai

berbagai macam tujuan antara lain (Moeljosoedarmo, 2008:361):

1. Untuk mendapatkan data lingkungan kerja tempat kerja atau untuk kepentingan

sah.

2. Untuk mengetahui atau menyakinkan apakah norma atau peraturan yang

ditetapkan oleh pemerintah telah dilaksanakan oleh perusahaan.

3. Untuk monitoring (pemantauan) tempat kerja.

4. Untuk pengecekan efektif tidaknya alat-alat kendali yang ada.

5. Untuk evaluasi kondisi tempat kerja, apakah ada tempat-tempat kerja yang

membahayakan pendengaran tenaga kerja (intesitas kebisingan melampaui

NAB)

6. Untuk keperluan penelitian atau membantu penyelidikan apakah kasus

penyakit yang timbul berkaitan dengan kondisi tempat kerja atau untuk

menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja.

Mengadakan penelitian/peninjauan dengan pengukuran tingkat kebisingan

di berbagai tempat yang berbeda di tempat kerja, alat yang biasanya digunakan
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untuk mengukur tingkat kebisingan adalah sound level meter yang menghasilkan

pembacaan lansung yang menyatakan tingkat kebisingan yang spesifik dalam

waktu yang singkat.

2.7 Sound Level Meter

Sound Level Meter merupalan alat yang digunakan untuk mengukur

seberapa besar suara bising mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan tugasnya

ditempat kerja. Alat ini digunakan untuk mengukur intensitas kebisingan antara

30-130 dBA dan dari frekuensi 20 Hz - 20.000 Hz.

Alat utama dalam pengukuran kebisingan adalah Sound Level Meter. Alat

ini mengukur kebisingan di antara 30 – 130 dB dan dari frekuensi 20 – 20.000 Hz.

Suatu system kalibrasi terdapat dalam alat itu sendiri. Sebagai alat kalibrasi dapat

pengeras suara yang kekuatan suaranya diatur oleh amlifer. Kalibrator dengan

intensitas tinggi (125 db) lebih cocok digunakan untuk mengukur kebisingan

intesitasnya tinggi.

Tipe kebisingan ini memerlukan alat. Alat utama dalam pengukuran

kebisingan adalah “Sound Level Meter”. Alat ini dilengkapi oleh sistem kalibrasi

dan dapat mengukur kebisingan diantara 30 – 130 dB dan frekuensi dari 20 –

20.000 Hz. (Suma’mur, 2009:120)

Gambar 2.1. Garis Kekuatan Suara Yang Sama Menurut Oktaf (Sound level

Meter)

2.7.1 Fungsi dan Aplikasi

Adapun fungsi dan aplikasi Sound Level Meter adalah sebagai berikut

(Suma’mur, 2009:119):

1. Fungsi
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Sound Level Meter digunakan untuk untuk mengukur kebisingan antara 30-130

dB dalam satuan dB(A) dari frekuensi antara 20-20.000Hz.

2. Aplikasi

Aplikasi Sound Level Meter biasanya dipakai dipabrik, untuk menganalisis

kebisingan peralatan dipabrik tersebut misalnya pada pabrik pupuk, alat yang

berpotensi menimbulkan kebisingan seperti turbin, compressor, condenser,

pompa drum dan lain-lain.

2.7.2 Prinsip Kerja dan Cara Pemakaian

Pada umumnya SLM diarahkan ke sumber suara, setinggi telinga, agar

dapat menangkap kebisingan yang tercipta. Untuk keperluan mengukur

kebisingan di suatu ruangan kerja, pencatatan dilaksanakan satu shift kerja penuh

dengan beberapa kali pencatatan dari SLM. Cara pemakainnya adalah sebagai

berikut (http://www.library.upnvj.ac.id):

1. Persiapan alat

a. Pasang baterai pada tempatnya.

b. Tekan tombol power.

c. Cek garis tanda pada monitor untuk mengetahui baterai dalam keadaan baik

atau tidak.

d. Kalibrasi alat dengan kalibrator, sehingga alat pada monitor sesuai

dengan angka kalibrator.

2. Pengukuran

a. Pilih selektor pada posisi:

i. Fast : untuk jenis kebisingan kontinu

Bising dimana fluktuasi dari intensitasnya tidak lebih dari 6 dB dan tidak

putus-putus. Bising kontinu dibagi menjadi dua yaitu:

ii. Wide Spectrum merupakan bising dengan spectrum frekuensi yang luas.

Bising ini relatif tetap dalam batas kurang dari 5 dB untuk periode 0.5

detik berturut-turut, seperti suara kipas angin, suara mesin tenun.
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iii.Narrow Spectrum merupakan bising yang relative tetap akan tetapi hanya

mempunyai fekuensi tertentu saja (frekuensi 500, 1000, 4000) misalnya

gergaji sirkuler, katup gas.

iv. Slow : untuk jenis kebisingan impulsif / terputus-putus

Bising ini sering disebut juga intermitten noise, yaitu bising yang

berlangsung secara tidak terus terusan, melainkan ada periode rekatif tenang

misalnya lalu lintas, kendaraan, kapal terbang, kereta api.

b. Pilih selektor range intensitas kebisingan.

c. Tentukan lokasi pengukuran

d. Setiap lokasi pengukuran dilakukan pengamatan, hasil pengukuran adalah

angka yang ditunjukkan pada monitor.

e. Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata kebisingan (Leq)

Leq = 10 log 1/n (10 L1/10+10L2/10+10L3/10+....) dBA ........... (1)

Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP/51/MEN/1999

zona kebisingan dibedakan atas tiga bagian, yaitu:

1. Zona aman tanpa pelindung : < 85 dBA

2. Zona dengan pelindung ear plug : 85 - 95 dBA

3. Zona dengan pelindung ear muff : > 95 dBA

2.7.4 Instrumen pengukur kebisingan Sound Level Meter

Instrumen yang paling umum digunakan untuk mengukur kebisingan yaitu

SLM (Sound Level Meter), ISLM (Suara mengintegrasikan meteran tingkat),

Penjelasan instrument tersebut akan dibahas secara mendetail sebagai berikut

(Yuliando, 2012):

1. Sound Level Meter

Sound Level Meter ini juga disebut decibel meter dan dosimeter kebisingan,

alat ini dibuat untuk mengukur sebuah tekanan suara dari suatu peristiwa

tertentu. Alat ini digunakan dimana-mana dan alat ini merupakan instrument

yang penting untuk para pekerja sebagai pelindung pendengaran. Alat tersebut

dikalibrasi terlebih dahulu untuk mengambil data dari tingkat kebisingan yang
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biasanya dapat dilakukan di berbagai tempat diantaranya yaitu di pabrik atau

lokasi konstruksi, mengukur dari keheningan.

Sound Level Meter ini terdiri dari mikrofon, sirkuit elektronika dan sebuah

tampilan pembacaan. Mikrofon tersebut untuk mendeteksi variasi tekanan

udara kecil yang berhubungan dengan suara dan perubahan menjadi sinyal

listrik. Sinyal tersebut kemudian akan diproses oleh sirkuit elektronik dari

instrument. Untuk melakukan pengukuran dibutuhkan lengan panjang di

ketinggian telinga untuk para pekerja yang terpapar kebisingan. Pengukuran

kebisingan di tempat kerja tingkat harus diambil pada respon slow. Sebuah

SLM tipe 2 cukup akurat untuk evaluasi bidang industri.

Setiap SLM yang kurang akurat dari tipe 2 tidak boleh digunakan untuk

pengukuran kebisingan. Filte A bbot biasanya dibangun ke dalam semua

SLMs dan dapat posisi ON atau OFF. Beberapa tipe 2 SLM memberikan

pengukuran hanya dalam dB (A) yang berarti bahwa filter pembobotan A-ON

permanen. Standar SLM membutuhkan pengukuran kebisingan hanya sesaat.

Hal ini cukup di tempat kerja dengan tingkat kebisingan kontinyu. Tetapi di

tempat kerja dengan impuls tingkat kebisingan intermiten atau variable, SLM

membuat sulit untuk menentukan rata-rata paparan seseorang untuk kebisingan

di shift kerja.

Gambar 2.2 Sound Level Meter

2.7.5 Prosedur Pengukuran Alat

Adapun prosedur untuk penggunaan alat Sound Level Meter diantaranya

sebagai berikut (Yuliando, 2012).:
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1. Posisikan Sound Level Meter pada kedudukan yang merepresentasikan tingkat

intensitas bising di tempat itu.

2. Aktifkan pengukuran dengan mengatur saklar geser pada kedudukan Lo atau

Hi. Lo atau Low Intensity berada pada skala 40 s/d 80 dB, sedangkan Hi atau

High Intensity berada pada skala 80 s/d 120 dB.

3. Pencatatan pada satu kedudukan akan terkait dengan pembacaan skala

minimum dan skala maksimum.

4. Ambil jumlah titik kedudukan sebanyak yang diperlukan.

2.8 Metode Pengambilan Data Pengukuran di Tempat Kerja

Untuk mengukur kebisingan di lingkungan kerja dapat dilakukan dengan

menggunakan alat Sound Level Meter. Ada tiga cara atau metode pengambilan

data pengukuran akibat kebisingan di lokasi kerja (Yuliando, 2012).

1. Pengukuran dengan titik sampling

Pengukuran ini dilakukan bila kebisingan diduga melebihi ambang batas hanya

pada satu atau beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat dilakukan untuk

mengevalusai kebisingan yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana,

misalnya Kompresor/generator. Jarak pengukuran dari sumber harus

dicantumkan, misal 3 meter dari ketinggian 1 meter. Selain itu juga harus

diperhatikan arah mikrofon alat pengukur yang digunakan.

2. Pengukuran dengan peta kontur

Pengukuran dengan membuat peta kontur sangat bermanfaat dalam mengukur

kebisingan, karena peta tersebut dapat menentukan gambar tentang kondisi

kebisingan dalam cakupan area. Pengukuran ini dilakukan dengan membuat

gambar isoplet pada kertas berskala yang sesuai dengan pengukuran yang

dibuat. Biasanya dibuat kode pewarnaan untuk menggambarkan keadaan

kebisingan, warna hijau untuk kebisingan dengan intensitas dibawah 85 dB(A)

warna orange untuk tingkat kebisingan yang tinggi diatas 90 dB(A), warna

kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 85 – 90 dB(A)
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3. Pengukuran dengan Grid

Untuk mengukur dengan Grid adalah dengan membuat contoh data kebisingan

pada lokasi yang di inginkan. Titik–titik sampling harus dibuat dengan jarak

interval yang sama diseluruh lokasi. Jadi dalam pengukuran lokasi dibagi

menjadi beberpa kotak yang berukuran dan jarak yang sama, misalnya : 10 x

10 m. kotak tersebut ditandai dengan baris dan kolom untuk memudahkan

identitas.

2.8.1 Metode Pengukuran, Perhitungan dan Evaluasi Tingkat Kebisingan

Metode pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan sudah

diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.

1. Metode Pengukuran

Pengukuran tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan dua cara :

Cara sederhana dilakukan oleh 2 orang. Seorang untuk melihat waktu dan

memberikan aba-aba pembacaan tingkat kebisingan sesaat per lima detik dalam

10 menit. Orang kedua mencatat pembacaan tingkat kebisingan sesaat dari

sound level meter. Pengukuran dilakukan sesuai pada KepMenLH

N0.49/MenLH/11/1996 (TERLAMPIR), 3 diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Waktu pengukuran adalah 10 menit tiap jam (dalam 1 hari ada 24 data).

b. Pencuplikan data adalah tiap 5 detik (10 menit ada 120 data).

c. Ketinggian microphone adalah 1,2 m dari permukaan tanah.

2. Cara Lansung

Dengan sebuah integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas

pengukuran L
TM5

, yaitu L
eq

dengan waktu ukur setiap 5 detik, dilakukan

pengukuran selama 10 (sepuluh) menit.

Untuk tiap pengukuran. Pembacaan dilakukan setiap lima detik. L
eq

(10 menit)

yang mewakili interval waktu tertentu, sehingga didapat 120 data, kemudian

dihitung dengan rumus:

LAeq,T (10 menit) = 10 log 10 ∑ 10 10 ............... (2)
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Dimana:
L

Aeq,T
adalah tingkat tekanan bunyi sinambung setara dalam waktu 10 menit

L
pAi

adalah tingkat tekanan bunyi sesaat rata-rata dalam interval 5 detik

Perhitungan tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan menggunakan

tingkat kebisingan ekuvalen (Leq). Adapun rumus yang dapat digunakan dibawah

ini sebagai berikut:

..... (3)

Keterangan:

f adalah fraksi waktu pengukuran;

Ln adalah tingkat kebisingan ke-n (n=1,2,3);

2.8.2 Waktu Pengukuran

Waktu pengukuran dilakukan selama aktifitas 24 jam (L
SM

) dengan cara

pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (L
S
) pada selang

waktu 06.00 – 22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (L
M

) pada selang

22.00 – 06.00. Setiap pengukuran harus dapat mewakili selang waktu tertentu

dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan pada

malam hari paling sedikit 3 waktu pengukuran. Contoh sampling yang diberikan

dalam kepmen tersebut adalah (KepmenLH, 1996):

a. L
1

diambil pada jam 07.00 mewakili jam 06.00 – 09.00

b. L
2

diambil pada jam 10.00 mewakili jam 09.00 – 14.00

c. L
3

diambil pada jam 15.00 mewakili jam 14.00 – 17.00

d. L
4

diambil pada jam 20.00 mewakili jam 17.00 – 22.00

e. L
5

diambil pada jam 23.00 mewakili jam 22.00 – 24.00

f. L
6

diambil pada jam 01.00 mewakili jam 24.00 – 03.00

g. L
7

diambil pada jam 04.00 mewakili jam 03.00 – 06.00

Leq = 10 Log 10 , 	+ 10 , 	+ 10 , 	+ ⋯	+ 10 , 	+
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Menurut Maulana, Santoso dan Soelistijorini (2011:4) dikutip Kritanto

Dkk “Pengukuran dilakukan dengan tiga kondisi yaitu pagi (09.00), Siang (12.00)

dan Sore (15.00) pada hari yang sama serta pemilihan tiga kondisi tersebut

bertujuan untuk membandingkan bagaimana kebisingan dalam satu hari dengan

beberapa waktu yang berbeda”.

2.8.3 Pengolahan Data Tingkat Kebisingan

Pengolahan data tingkat kebisingan yang telah diperoleh data dari

pengukuran dengan menggunakan rumus pada KepMenLH

N0.49/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan sebagai berikut

(KepmenLH, 1996):

LS dihitung sebagai berikut :

LS = 10 log 1/16 ( T1.10 01L5 +.... +T4.1001L5) dB(A) .......... (4)

LM dihitung sebagai berikut :

LM = 10 log 1/8 ( T5.10 01L5 +.... +T7.1001L5) dB(A) ........... (5)

Untuk mengetahui apakah tingkat kebisingan sudah melampaui tingkat

kebisingan maka perlu dicari nilai LSM dari pengukuran lapangan. LSM dihitung

dari rumus :

LSM = 10 log 1/24 ( 16.10 01L5 +.... +8.1001L5) dB(A) ........... (6)

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai Lsm dengan baku tingkat

kebisingan yang ditetapkan dengan toleransi +3 dB(A).

Keterangan:

LS = Leq selama siang hari

LM = Leq selama malam hari

LSM = Leq selama siang dan malam hari.

Dalam peraturan SNI 7231:2009 metoda intensitas kebisingan di tempat

kerja untuk nilai rata-rata kuadrat tekanan bunyi sinambung setara pada

pembobotan A berasal dari sumber bunyi sinambung atatupun tetap pada rentang

waktu pengukuran tertentu dengan rumus sebagai berikut:

... (7)
Leq (8 jam) = 10 Log 10 , 	+ 10 , 	+ 10 , 	+ ⋯	+ 10 , 	+



II-27

D =

Keterangan:

f adalah fraksi waktu pengukuran (Shift 1 dan 2 untuk 2 kali = 1/2, Shift 3 untuk 3
kali = 1/3);

Ln adalah tingkat kebisingan ke-n (n=1,2,3);

2.8.4 Menghitung Waktu Pajanan Tenaga Kerja

Untuk mengukur dan mencatat intensitas suara/bising yang diterima oleh

seorang tenaga kerja yang dalam melaksanakan pekerjaannya (selama shift kerja)

yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan terpajan kepada

intensitas suara/bising yang berbeda-beda pula, maka dapat juga digunakan

dengan sound level meter, yang harus disertai dengan pengawasan dan

pengamatan lamanya kerja dari tenaga kerja pada setiap tempat kerja, cara

pengamatan ini sangat penting untuk memperhitungkan efek kombinasinya

(Moeljosoedarmo, 2010:367).

Contoh:

Tenaga kerja bekerja di tempat pertama dan terpajan bising dengan intensitas C1

selama T1 jam, kemudia pindah ke tempat kedua dan terpajan bising dengan

intensitas C2 selama T2 jam, demikian seterusnya selalu berpindah-pindah, sampai

akhir kerja, maka untuk memperhitungkan efek kombinasinya (secara akumulatif)

dapat digunakan rumus sebagai berikut:

+ + ………………  + ......... (8)

Dimana:

D =  Dosis Kebisingan

T = Lama waktu yang diijinkan untuk tingkat kebisingan tersebut (menit),

mengacu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP 51/MEN/1999

Selama harga dari rumus ini = 1 atau < 1, maka tenaga kerja dapat dikatan

aman dan tidak akan mengalami penurunan daya dengar atau tidak mendapat

pengaruh negative sebagai akibat pemajanan bising dalam shift kerja.
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Apabila dalam perputaran ternyata harga dari rumus > 1. Dan cara kerja

yang dilaukan setiap hari, maka dalam waktu tertentu tenaga kerja akan

mengalami penurunan daya dengar.

Untuk nilai tingkat kebisingan maksimum yang dihasilkan oleh sumber

bunyi digunakan untuk menentukan batas lamanya pekerja diarea tersebut.

Perhitungan dengan menggunakan nilai tersebut mengggunakan rumus dosis

kebisingan:

D = = D = 1 maka,

1 = sehingga menjadi

T = C, dimana T = , 	( ) Sehingga,

, 	( ) = C, dengan L = nilai kebisingan ........... (9)

Contoh : Pada Area X tingkat kebisingan maksimumnya adalah 101 dBA,

hitung nilai waktu maksimum lamanya bekerja di area tersebut adalah

, 	( ) = 1,74 jam atau 104,04 menit

Menurut National Institute of Occupational Safety & Health (NIOSH),

waktu maksimum yang diperlukan bagi pekerja untuk berada di sebuah lokasi

dengan tingkat intresitas kebisingan tertentu adalah sebagai berikut (Sihar, 2005):

T	 = 4802 /
Dimana :

T = Waktu maksimum dimana pekerja boleh berhadapan dengan tingkat

kebisingan (dalam menit), dikenal juga sebagai waktu pemajanan

maksimum (formula NIOSH).

480 = 8 jam kerja/hari; 1 jam = 60 menit

L = Tingkat intensitas kebisingan (dB)

85 = Recommended Exposure Limit (REL)/Nilai Ambang Batas (NBA)
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3 = Exchange rate, dikenal juga sebagai doubling rate/traking ratio/time

intensity tradeoff, yaitu angka yang menunjukan hubungan antara

intensitas kebisingan dengan tingkat kebisingan.

2.9 Pengendalian Kebisingan

Dengan adanya pengendalian kebisingan diharapkan kebisingan yang

ditimbulkan dapat di kurangi dampak negatif, kebisingan dapat dikendalikan

dengan (Yuliando, 2012) :

1. Pengendalian secara teknis (Engineering control), Pengendalian secara teknik

di sumber suara adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi tingkat

kebisingan. Yang harus dikendalikan pertama adalah sumber suara terkeras.

Pengendalian teknik dilakukan dengan cara:

a. Mendesain kembali peralatan untuk mengurangi kecepatan atau benturan

dari benda yang bergerak, memasang peredam pada lubang pemasukan dan

pembuangan, mengganti peralatan yang lama dengan peralatan yang baru

yang mempunyai desain yang  lebih baik.

b. Merawat peralatan dengan baik, mengganti bagian yang aus dan

memberikan pelumas pada bagian yang bergerak.

c. Mengisolasi peralatan dengan menjauhkan dari pekerja atau menutupi.

d. Memasang peredam dengan bantalan karet agar bunyi yang ditimbulkan

oleh getaran dan bagian logam dapat dapat dikurangi dengan mengurangi

ketinggian dari tempat barang yang jatuh ke  bak atau ban berjalan.

e. Bahan penyerap bunyi dapat digantung di tempat kerja untuk menyerap

bunyi di tempat tersebut

2. Pengendalian administratif (Administrative control) dengan cara:

a. Melakukan shift kerja

b. Mengurangi waktu kerja

c. Melakukan training

d. Alat pelindung diri

Pemakaian alat pelindung diri merupakan pilihan terakhir yang harus

dilakukan. Alat pelindung diri yang dipakai harus mampu mengurangi
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kebisingan hingga mencapai level TWA atau kurang dari itu, yaitu 85

dB(A). Ada tiga jenis alat pelindung diri atau alat pelindung pendengaran

(Budi, 2008) yaitu :

i. Sumbat telinga  (earplug),  dapat mengurangi kebisingan 8-30 dBA.

Biasanya digunakan untuk proteksi sampai dengan 100 dBA.

Tabel 2.5 Jenis APT Earplug Berdasarkan Reduksi Tingkat Kebisingan

ii. Tutup telinga (earmuff), dapat menurunkan kebisingan 25-40 dB(A).

Digunakan untuk Proteksi sampai dengan 110 dB(A).

Tabel 2.6 Jenis APT Earmuff Berdasarkan Reduksi Tingkat Kebisingan
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iii.Helm (Helmet), mengurangi kebisingan 40-50 dB(A)

Tabel 2.7 Jenis APT Helmet Berdasarkan Reduksi Tingkat Kebisingan

Sedangkan menurut Suma’mur (2009:130-132) kebisingan dapat

dikendalikan dengan:

1. Pengurangan kebisingan pada sumbernya

Pengurangan kebisingan pada sumbernya dapat dilakukan misalnya dengan

menempatkan peredam pada sumber getaran, tetapi umumnya hal ini dilakukan

dengan melakukan riset dan membuat perencaanaan mesin dan 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.

3. Proteksi dengan sumbat atau tutup telinga

Tutup telinga (ear muff) biasanya lebih efektif dari pada sumbat telinga (ear

plug) dan dapat lebih besar menurunkan intensitas kebisingan yang sampai ke

saraf pendengar. Alat perlindungan diri tutup atau sumbat telinga harus di

seleksi, sehingga dipilih yang tepat ukurannya bagi pemakainnya. Alat-alat ini

dapat mengurangi intensitas kebisingan antara 10-25 dB.

4. Pelaksanaan waktu paparan bagi intensitas di atas NAB

Untuk intensitas kebisingan yang melebihi NABnya telah ada standar waktu

paparan yang diperkenankan (tabel 2.2) sehingga masalahnya adalah
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pelaksanaan dari pengaturan waktu kerja sehingga memenuhi ketentuan

tersebut.

Dan menurut Moeljosoedarmo (2008:369-380) pengedalian terhadap

intensitas kebisingan dilaksanakan dalam rangka perlindungan terhadap

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan. Cara-cara

pengendalian dapat dilaksanakan dengan:

1. Pengendalian secara teknis

a. Menggunakan atau memasang pembatas atau tameng atau perisai yang

dikombinasikan dengan akustik (peredam suara) yang dipasang dilangit-

langit.

b. Mengggunakan atau memasang “pastial enclosure” sekeliling mesin bunyi

frekuensi tinggi lebih mudah dipantulakn.

c. Menggunakan “complete enclosure” kebisingan frekuensi rendah merambat

di sekitar sumber bunyi dari tempat terbuka.

d. Memperbaiki pondasi mesin, menjaga agar baut dan sambungan tidak ada

yang goyang. Lapisan pondasi terpisah adalah cara terbaik untuk

mengisolasi kebisingan.

e. Pemeliharaan dan servis secara teratur

2. Pengendalian Secara Administratif

Cara ini digunakan untuk mengurangi waktu pajanan tenaga kerja dengan cara

mengatur jam kerja, sehingga masih dalam batas aman. Secara teoritis, konsep

ini sangat baik yaitu dengan mengurangi dosis, sehingga masih dalam batas

aman, dengan demikian mencegah terjadinya ketulian. Umumnya pengendalian

secara administratif dilaksanakan sebagai berikut:

a. Menggunakan tabel Nilai Ambang Batas (NAB)

b. Apabila tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan harus berpindah-

pindah dan terpajan kepada tingkat intensitas bising yang berbeda-beda,

maka harus diperhitungkan efek kombinasinya dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

+ + ………………  + = 1 atau > 1 (10)
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3. Penggunaan alat pelindung diri

Ada 2 jenis alat pelindung telinga

a. ear muff

b. ear muff


