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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup 

pesat seiring dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang siap pakai, terampil dalam 

mengoperasikan peralatan industri, mempunyai keahlian yang sesuai dengan 

spesifikasinya, serta memiliki kemampuan adaptasi yang cukup tinggi terhadap 

penggunaan teknologi yang cepat berkembang dan sering digunakan di bidang 

industri dimana penggunaan yang dimaksud didalamnya meliputi proses dan 

maintenance. (Suma’mur 1996) 

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi 

di perusahaan. Proses produksi tidak akan berjalan lancar apabila faktor 

tenaga kerja ini terganggu, baik karena kecelakaan ataupun gangguan 

penyakit pada waktu kerja. Maka perusahaan harus memberikan perhatian 

yang besar terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. (Suma’mur, 

1996) 

Mengingat akibat bahaya yang akan ditimbulkan cukup besar dan 

membawa kerugian bagi semua pihak baik tenaga kerja, perusahaan, pemerintah 

atau lingkungan sekitarnya, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab 

semua pihak untuk mengusahakan dan mengupayakan berbagai cara agar dapat 

menekan seminimal mungkin sumber-sumber bahaya. Sehingga tujuan yang 

1 

 
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 
 

diharapkan yaitu terciptanya keselamatan kerja bisa tercapai dan efisiensi serta 

produktivitas kerja yang optimal. (Suma’mur 1996) 

Untuk mendukung proses produksi agar berjalan dengan lancar adalah 

dengan penggunaan mesin atau peralatan kerja mekanik. Sejalan dengan 

perkembangannya, penggunaan berbagai macam jenis mesin dan peralatan 

mekanik pada umumnya di satu sisi memberi keuntungan ekonomi, akan tetapi di 

sisi lain juga dapat menimbulkan masalah terhadap lingkungan kerja misalnya 

timbul kebisingan di tempat kerja. Pengaruh dari pemajanan kebisingan pada 

intensitas yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) sudah jelas yaitu berupa 

kehilangan daya dengar baik sementara maupun permanen. Semakin tinggi 

intensitas dan semakin lama terpajan kebisingan maka akan semakin tinggi 

ambang pendengarannya. (Tarwaka, 2004) 

Kebisingan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tenaga kerja yaitu 

mulai dari gangguan konsentrasi, gangguan komunikasi, gangguan nikmat kerja 

dan dapat mendukung terjadinya kecelakaan kerja. Akibat paling fatal adalah 

cacat, penurunan bahkan sampai kehilangan daya pendengaran yang menetap. 

Maka jelas bahwa kebisingan tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas kerja 

tetapi juga kuantitas tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia 

yang sangat penting perannya dalam proses produksi, perlu memperoleh 

perlindungan tehadap kemungkinan bahaya kebisingan di tempat kerja. Ketulian 

akibat bising merupakan cacat yang bersifat menetap (irreversible) sehingga 

kelainan tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan kerja yang berhak 
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memperoleh kompensasi, upaya terbaik adalah mencegah agar tidak terjadi 

kerusakan pendengaran. (Suma’mur, 1996) 

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengendalian 

baik terhadap sumber bisingnya maupun tenaga kerja yang terpapar langsung. 

Usaha meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

juga sangat penting, antara lain dengan melakukan kampanye, pemasangan 

poster/spanduk, memberikan penyuluhan bagi calon tenaga kerja maupun tenaga 

kerja lama dan melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Adapun  upaya 

pengendalian yang paling akhir yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian 

alat pelindung diri kepada tenaga kerja. (Budiono, 2003) 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk membatasi studi lapangan mengenai upaya perlindungan indera 

pendengaran tenaga kerja di lingkungan bising, maka diambil perumusan masalah 

sebagai berikut: 

“Bagaimana Upaya Pengendalian Kebisingan di Area Packing Line Personal 

Wash PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor dan potensi kebisingan di area Packing Line 

Personal Wash PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya. 
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2. Untuk bagaimana upaya pengendalian kebisingan di area Packing Line 

Personal Wash PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi, evaluasi dan saran kepada perusahaan 

tentang upaya pengendalian terhadap kebisingan di tempat kerja. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang kebisingan 

dan upaya perlindungan yang dapat diberikan. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang berbagai faktor dan 

potensi bahaya di lingkungan kerja khususnya bahaya kebisingan, dampak yang 

dapat ditimbulkan bagi kesehatan serta cara pengendalian.  

4. Bagi Program D III Hiperkes dan Keselamatan Kerja 

a. Dapat menambah wawasan bagi mahasiswa D III Hiperkes dan Keselamatan 

Kerja sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu 

bersaing di dunia kerja. 

b. Menambah perbendaharaan pustaka mengenai upaya pengendalian kebisingan. 

c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dalam pembuatan laporan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kebisingan  

Bunyi di dengar sebagai rangsangan-rangsangan pada telinga oleh getaran-

getaran melalui media elastis, dan manakala bunyi-bunyi tersebut tidak 

dikehendaki maka dinyatakan sebagai kebisingan. Terdapat dua hal yang 

menyatakan kualitas suatu bunyi, yaitu frekuensi dan intensitasnya. Frekuensi 

dinyatakan dalam jumlah getaran perdetik atau disebut Hezt (= Hz), yaitu jumlah 

dari golongan-golongan yang sampai ditelinga setiap detiknya. Biasanya suatu 

kebisingan terdiri dari campuran sejumlah gelombang-gelombang sederhana dari 

beraneka frekuensi. Nada dari kebisingan ditentukan oleh frekuensi-frekuensi 

yang ada. Intensitas atau arus energi persatuan luas biasanya di nyatakan dalam 

suatu logaritmis yang disebut decibel (dB) dengan memperbandingkannya dengan 

kekuatan dasar 0,0002 dyne/cm2 yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 1000 

Hz yang tepat didengar oleh telinga normal. Tabel 1 menunjukkan tangga 

intensitas 60 dB berarti 106 X intensitas kebisingan standar. (Suma’mur, 1996) 
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 decibel Batas dengar tertinggi 

Menulikan  Halilintar 

Meriam 

Mesin uap 

Sangat Hiruk  Jalan hiruk pikuk 

Perusahaan sangat gaduh 

Pluit polisi 

Kuat  Kantor gaduh 

Jalan pada umumnya 

Radio 

Perusahaan  

Sedang  Rumah gaduh 

Kantor umumnya 

Percakapan kuat 

Radio perlahan 

Tenang  Rumah tenang 

Kantor perorangan 

Auditorium 

percakapan 

Sangat tenang  Suara daun-daun 

Berbisik  

Batas dengar rendah 
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Tabel 1. Skala Intensitas Kebisingan 
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2. Jenis-Jenis Kebisingan  

Pembagian jenis kebisingan berdasarkan sifat dan spektrum frekuensinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi yang luas (Steady State, Wide 

Band Noise), misalnya: mesin-mesin, kipas angin, dapur pijar. 

b. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit (Steady State, Narrow 

Band Noise), misalnya: gergaji sirkuler, katup gas. 

c. Kebisingan terputus-putus (Intermittent), misalnya: bising lalu lintas, suara 

kapal terbang di lapangan udara. 

d. Kebisingan Impulsif (Impact or Impulsive Noise), misalnya: bunyi pukulan 

tukul, tembakan bedil atau meriam, ledakan. 

e. Kebisingan Impulsif Berulang, misalnya: mesin tempa di perusahaan, pandai 

besi. (Suma’mur, 1996) 

Berdasarkan Soeripto (1996), pengaruh kebisingan terhadap manusia, 

dapat digolongkan menjadi 3, yaitu: 

a. Kebisingan yang mengganggu (Irritation Noise), intensitasnya tidak keras 

(suara mendengkur). 

b. Kebisingan yang menutupi (Masking Noise) adalah bunyi yang menutupi 

secara jelas. Dan secara tidak langsung bunyi ini membahayakan keselamatan 

dan kesehatan kerja karena teriakan atau isyarat tanda bahaya tenggelam 

dalam kebisingan dari sumber lain. 
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c. Kebisingan yang merusak (Damaging/Injurious Noise) adalah bunyi yang 

intensitasnya melebihi NAB. Bunyi tersebut dapat merusak fungsi organ 

pendengaran. 

3. Pengaruh Kebisingan Terhadap Tenaga Kerja 

Pengaruh utama dari kebisingan adalah kerusakan pada indera 

pendengaran yang menyebabkan ketulian progresif dan akibatnya telah diketahui 

dan di terima secara umum selama berabad-abad lamanya. Dengan kemampuan 

higine perusahaan dan kesehatan kerja, akibat-akibat buruk ini dapat dicegah. 

Mula-mula efek kebisingan pada pendengaran adalah sementara dan 

pemulihan terjadi secara cepat sesudah dihentikan paparan bisingnya, akan tetapi  

kerja terus menerus ditempat bising berakibat kehilangan daya dengar yang 

menetap dan tidak bisa kembali. (Suma’mur, 1996) 

Pengaruh pemaparan kebisingan secara umum dapat dikategorikan 

menjadi dua yang didasarkan pada tinggi rendahnya intensitas kebisingan dan 

lamanya waktu pemaparan. Pertama adalah pengaruh paparan kebisingan 

intensitas tinggi (diatas NAB) dan kedua adalah pengaruh pemaparan kebisingan 

intensitas rendah (dibawah NAB). (Tarwaka, 2004) 

a. Pengaruh Kebisingan Intensitas Tinggi 

Pengaruh pemaparan kebisingan intensitas tinggi (di atas NAB) adalah 

terjadinya kerusakan pada indera pendengaran yang dapat menyebabkan 

penurunan daya dengar baik yang bersifat sementara maupun bersifat permanen 

atau ketulian. Sebelum terjadi kerusakan pendengaran yang permanen, biasanya 

didahului dengan kerusakan pendengaran yang bersifat sementara yang dapat 
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menggangu kehidupan yang bersangkutan baik ditempat kerja maupun di 

lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya.  

b. Pengaruh Kebisingan Intensitas Rendah 

Tingkat intensitas kebisingan rendah atau di bawah NAB banyak 

ditemukan di lingkungan perkantoran, ruang administrasi perusahaan, dll. 

Intensitas kebisingan yang masih di bawah NAB tersebut secara fisiologis tidak 

menyebabkan kerusakan pendengaran. Namun demikian, sering dapat 

menyebabkan penurunan performansi kerja dan sebagai salah satu penyebab stres 

kerja dan gangguan kesehatan lainnya. Stres yang disebabkan oleh pemaparan 

kebisingan dapat menyebabkan terjadinya kelelahan dini, kegelisahan dan depresi. 

Secara spesifik stress karena kebisingan tersebut dapat menyebabkan antara lain: 

1) Stres menimbulkan keadaan cepat marah, sakit kepala dan gangguan tidur 

2) Gangguan reaksi psikomotor 

3) Kehilangan konsentrasi 

4) Gangguan komunikasi dengan lawan bicara 

5) Penurunan performansi kerja yang pada akhirnya akan menyebabkan 

kehilangan efisiensi dan produktivitas kerja. (Tarwaka, 2004) 

Kebisingan mempunyai efek merugikan pada daya kerja yang antara lain: 

a. Gangguan 

Kebisingan adalah suara-suara yang tidak dikehendaki, maka dari itu 

sering mengganggu walaupun terdapat variasi diantara penerangan dalam 

besarnya gangguan atas jenis dan kekerasan suatu bising. Pada umumnya 
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kebisingan bernada tinggi sangat mengganggu, lebih-lebih bising terputus-putus 

atau bising yang datangnya secara tiba-tiba dan tidak terduga. (Suma’mur, 1996) 

b. Komunikasi dengan Pembicaraan 

Pegangan resiko potensial pendengaran terjadi, apabila dalam komunikasi 

pembicaraan dilakukan dengan berteriak. Gangguan komunikasi ini menyebabkan 

pekerjaan terganggu bahkan menyebabkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan, 

terutama bagi tenaga kerja baru. (Suma’mur, 1996) 

c. Kriteria Kantor 

Kebutuhan dalam komunikasi baik langsung maupun tidak langsung 

adalah sangat penting di kantor. Sebagai pedoman tepat tidaknya tingkat 

kegaduhan harus diperhatikan tingkat kekerasan dari frekuensi-frekuensi yang 

kuat. (Suma’mur, 1996) 

d. Efek pada Pekerjaan 

Kebisingan akan sangat mengganggu perhatian, maka dari itu tenaga kerja 

yang sedang melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap suatu proses 

produksi atau hasil dapat melakukan kesalahan-kesalahan akibat terganggunya 

konsentrasi. Juga dapat menyebabkan gangguan psikologis terutama bagi yang 

peka terhadap bising dan berakibat meningkatnya kelelahan kerja. Pada pekerjaan 

yang lebih banyak memikir, kebisingan sebaiknya ditekan serendah-rendahnya. 

(Suma’mur, 1996) 

e. Reaksi Masyarakat 

 Intensitas kebisingan dari perusahaan ke masyarakat biasa ditinjau dari 

berbagai faktor, seperti perbandingan kebisingan akibat perusahaan dengan 
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kebisingan yang semula sudah ada di masyarakat, instalasi penyebab kebisingan, 

keadaan masyarakat (kota/desa), waktu (siang/malam) dan musimnya. 

Pengaruhnya akan sangat besar, bila kebisingan akibat suatu proses produksi 

begitu hebatnya sehingga masyarakat sekitar akan protes untuk dihentikan. 

(Suma’mur, 1996) 

Selain itu, terhadap tenaga kerja juga mempunyai pengaruh yaitu 

mengurangi kenyamanan dalam bekerja, mengganggu komunikasi /percakapan 

antar pekerja, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar, baik yang 

bersifat sementara maupun permanen dan tuli akibat kebisingan (Noise Induce 

Hearing Loss/NIHL). (Budiono, 2003) 

4. Nilai Ambang Batas 

Nilai Ambang Batas (NAB)  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. Menurut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 

51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja, NAB 

kebisingan yang diperkenankan di Indonesia adalah 85 dB. Akan tetapi NAB 

tidak menjamin sepenuhnya bahwa tenaga kerja tidak akan terkena resiko akibat 

bising tetapi hanya bersifat mengurangi resiko yang ada.  

Tabel 2. Nilai Ambang Batas Kebisingan 

Waktu Kerja Intensitas (dB(A)) 

8 85 

4 88 

2 

Jam 

91 

Bersambung ... 
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1 94 

30 97 

15 100 

7,5 103 

3,75 106 

1,88 109 

0,94 

Menit 

112 

28,12 115 

14,06 118 

7,03 121 

3,52 124 

1,76 127 

0,88 130 

0,44 133 

0,22 136 

0,11 139 

 

Detik 

 

Catatan: tidak boleh terpapar bising lebih dari 140 dB(A), walaupun sesaat. 

Sumber: Data Sekunder (Kepmenaker No. Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai 

Ambang Batas  

 5.  Upaya Pengendalian Kebisingan 

Kebisingan dapat dikendalikan dengan cara : 

a. Pengurangan kebisingan pada sumbernya dapat dilakukan misalnya dengan 

menempatkan peredam pada sumber getaran, tetapi umumnya hal itu 

dilakukan dengan penelitian dan perencanaan mesin baru  hal trakhir ini 

sangat tergantung pada permintaan para usahawan sebagai pembeli mesin-

mesin kepada pabrik pembuatannya dengan memajukan persyaratan 

Sambungan ... 
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kebisingan dari mesin yang sebelumnya. Bukan saja tingkat bahaya yang 

diperhatikan, tapi juga intensitas yang dapat diterima sebagai tidak 

mengganggu daya kerja dan nikmat kerja. Pengalaman menekan, bahwa 

modifikasi mesin atau bangunan untuk maksud pengurangan kebisingan 

adalah sangat mahal dan kurang efektif, maka dari itu perencanaan sejak 

semula adalah paling utama.  

b. Penempatan penghalang pada jalan transmisi, isolasi tenaga kerja dan mesin 

adalah usaha segera dan baik bagi usaha mengurangi kebisingan. Untuk ini 

perencanaan harus sempurna dan bahan-bahan yang dipakai harus mampu 

menyerap suara. Bahan-bahan penutup harus dibuat cukup berat dan lapisan 

dalam terbuat dari bahan yang menyerap sinar, agar tidak terjadi getaran yang 

lebih hebat. 

c. Proteksi dengan sumbat atau tutup telinga, tutup telinga biasanya lebih efektif 

dari penyumbat telinga. Alat demikian diseleksi, sehingga dipilih yang tepat. 

Alat-alat ini dapat mengurangi intensitas kebisingan sekitar 20-25 dB, harus 

diusahakan perbaikan komunikasi, sebagai akibat pemakaian alat-alat ini. 

Problematik utama pemakaian alat proteksi pendengaran ini adalah mendidik 

tenaga kerja untuk memakainya secara kontinyu. (Suma’mur, 1996) 

Langkah manajemen resiko kebisingan yang dapat dilakukan adalah: 

a. Mengidentifikasi sumber-sumber kebisingan yang ada di tempat kerja yang 

berpotensi menimbulkan penyakit atau cedera akibat kerja. 

b. Menilai resiko yang berakibat serius terhadap penyakit dan cedera akibat 

kerja. 
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c. Mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengendalikan atau 

meminimalisasi resiko kebisingan. (Tarwaka, 2004) 

Untuk menentukan pengendalian kebisingan di lingkungan kerja dapat di 

lakukan hirarki pengendalian kebisingan yang meliputi: 

a. Pengendalian secara Teknis 

Tingkat intensitas bising dapat direduksi dengan cara: 

1) Memperbaiki mesin-mesin yang telah mengalami gangguan fungsi, 

2) Mesin-mesin dilengkapi dengan peredam, 

3) Lubrikasi mesin-mesin, 

4) Roda gigi, rantai dan komponen-komponen mesin lainnya perlu diperiksa 

atau dicek secara teratur, 

5) Subtitusi mesin yang lebih dengan yang kurang bising, 

6) Modifikasi mesin atau proses, 

7) Mengisolasi sumber bising. 

b. Pengendalian secara Administratif 

Bertujuan untuk membatasi pemaparan bising melalui pengendalian 

rencana kerja. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: 

1) Pengadaan ruang control pada bagian tertentu. Misalnya tenaga kerja di 

bagian tersebut hanya melihat dari ruang berkaca yang kedap suara dan 

hanya sesekali memasuki ruang berbising tinggi, dalam waktu yang telah 

ditentukan serta menggunakan alat pelindung telinga, 

2) Pengaturan jam kerja (shift kerja), disesuaikan dengan NAB yang ada, 

3) Penyelenggaraan program latihan dan pendidikan, 
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4) Pemantauan lingkungan kerja, 

5) Pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan pendengaran baik 

sebelum kerja, berkala dan khusus. 

Pemeriksaan audiometri sebaiknya dilakukan pada pada saat awal masuk 

kerja, secara periodik, secara khusus dan pada masa akhir kerja. Pemeriksaan 

pendengaran sangat penting dalam program pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. 

Setiap tenaga kerja yang akan bekerja di tempat yang bising harus diperiksa daya 

dengarnya yang meliputi anamnesa, pemeriksaan umum, pemeriksaan klinis alat 

pendengaran dan audiometri. Tenaga kerja tidak boleh bekerja di tempat yang 

bising apabila yang bersangkutan mempunyai penyakit telinga tengah yang 

kronis. 

Pemeriksaan pendengaran dengan audiometer bertujuan antara lain untuk: 

1) Mengetahui secara dini gangguan pendengaran yang diderita oleh tenaga 

kerja dan untuk mencegah gangguan pendengaran tidak menjadi lebih 

parah, 

2) Mengatahui keadaan pendengaran calon tenaga kerja, 

3) Mengidentifikasi tenaga kerja yang sensitif terhadap efek kebisingan, 

4) Menunjukkan kepada pimpinan perusahaan dan tenaga kerja tentang 

keuntungan dari pemakaian alat pelindung telinga. 

c. Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Merupakan alternatif terakhir bila pengendalian yang lain telah dilakukan. 

Tenaga kerja dilengkapi dengan sumbat telinga (ear plug) atau tutup telinga (ear 
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muff) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kondisi dan penurunan intensitas 

kebisingan yang diharapkan. (Pungky, 2003) 

6.  Alat Pelindung Telinga 

Langkah yang paling baik untuk melindungi pendengaran adalah melalui 

teknologi pengendalian secara teknis. Akan tetapi cara tersebut tidak selalu dapat 

dilakukan sehingga sebagai alternatif terakhir diperlukan pamakaian alat 

pelindung telinga. Tergantung dari jenis, bahan dan cara pemakaiannya, alat 

pelindung telinga tersebut dapat mengurangi kebisingan sampai 15-25 dB. 

(Tarwaka, 2004) 

Masing-masing alat pelindung telinga tersebut memiliki keuntungan dan 

kerugian yang berbeda. Dalam menentukan jenis alat pelindung telinga perlu 

dipertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan alat untuk melindungi 

telinga, intensitas kebisingan, kenyamanan, harga, dan sebagainya. (Sumardiyono, 

2007) 

Sebaiknya alat pelindung telinga dipilih secara hati-hati agar dapat 

memenuhi beberapa ketentuan yang diperlukan, antara lain: 

a. Alat pelindung diri harus dapat memberikan perlindungan yang adekuat 

terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi tenaga kerja, 

b. Berat alatnya hendaknya seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa 

ketidaknyamanan yang berlebihan, 

c. Alat harus dapat dipakai secara fleksibel, 

d. Bentuknya harus cukup menarik, 

e. Harus tahan untuk pemakaian yang lama, 
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f. Alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya, yang 

dikarenakan bentuk dan bahayanya yang tidak tepat atau salah dalam 

penggunaan, 

g. Alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada, 

h. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya, 

i. Suku cadangnya harus mudah didapatkan guna mempermudah 

pemeliharaannya. (Sumardiyono, 2007) 

Alat pelindung telinga bekerja sebagai penghalang antara bising dengan 

telinga dalam. Selain itu alat ini melindungi pemakainya dari bahaya percikan api 

atau logam-logam panas misalnya pada pengelasan. Alat pelindung telinga 

umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:  

1) Sumbat telinga (Ear Plug) 

Ukuran, bentuk dan posisi saluran telingga untuk tiap-tiap individu 

berbeda-beda dan bahkan antara kedua telingga dari satu individu berbeda-beda 

dan bahkan antara kedua telingga dari satu individu berbeda pula. Diameter 

saluran telinga berkisar antara 3-14 mm, tapi paling banyak antara 5-11 mm. 

Sumbat telinga dapat terbuat dari kapas, malam (wax), plastik karet alami dan 

sintetik. Menurut cara pemakaiannya dibedakan menjadi: 

a) Semi Insert Type, yaitu sumbat telinga yang hanya menyumbat lubang masuk 

telinga luar. 

b) Insert Type, yaitu sumbat telinga yang hanya menutupi seluruh saluran telinga 

luar. 
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Menurut cara penggunaannya dibedakan : 

a) Disposible Ear Plug yaitu sumbat telinga yang digunakan untuk sekali pakai 

saja kemudian dibuang, misalnya sumbat telinga dari kapas dan malam.  

b) Non Disposible Ear Plug yaitu sumbat telinga yang dapat digunakan untuk 

waktu yang lama yang terbuat dari karet atau plastik yang dicetak. 

Keunggulan dan kelemahan dari sumbat telinga adalah sebagai berikut : 

(1) Keunggulan 

(a) Mudah dibawa karena ukurannya kecil, 

(b) Relatif lebih nyaman dipakai di tempat yang kerja yang panas, 

(c) Tidak membatasi ukuran kepala, 

(d) Harga relatif murah dibandingkan tutup telinga,  

(e) Dapat dipakai dengan efektif tanpa dipengaruhi oleh pemakaian kaca mata, 

tutup telinga, anting-anting dan rambut. 

(2) Kelemahan 

(a) Memerlukan waktu  lebih lama dari tutup telinga untuk pemasangan cepat, 

(b) Tingkat proteksinya lebih kecil dari tutup telinga, 

(c) Sulit untuk memonitor tenaga kerja apakah mereka memakai APD atau tidak, 

oleh karena pemakaianya sulit dilihat oleh pengawas, 

(d) Hanya dapat digunakan oleh saluran telinga yang sehat, 

(e) Bila tangan yang digunakan untuk memakai kotor, maka saluran telinga akan 

mudah terkena infeksi karena iritasi. 
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2). Tutup telinga 

Tutup telinga terdiri dari dua buah tudung untuk tutup telinga dapat berupa 

cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap frekuensi tinggi. Pada pemakaian 

lama sering ditemukan efektifitas telinga menurun yang disebabkan karena 

bantalannya mengeras dan mengerut akibat radiasi bahan bantalan dengan minyak 

kulit dan keringat. Reaksi ini juga bisa terjadi pada sumbat telinga, sehingga pada 

pemilihan sumbat telinga agar memilih jenis yang berukuran agak besar. 

(Sumardiyono, 2007) 

Keunggulan dan kelemahan dari tutup telinga adalah sebagai berikut: 

a) Keunggulan 

(1) Atenuasi suara oleh tutup telinga umumnya lebihbesar dari sumbat telinga, 

(2) Satu ukuran tutup telinga dapat digunakan oleh beberapa orang dengan 

ukuran telinga yang berbeda,  

(3) Mudah dimonitor pemakainya oleh pengawas, 

(4) Dapat dipakai pada telinga yang terkena infeksi (ringan), 

(5) Tidak mudah hilang (terselip) (Sumardiyono, 2007) 

b) Kelemahan 

(1) Tidak nyaman dipakai di tempat kerja yang panas, 

(2) Efektifitas dan kenyamanan pemakainya dipengaruhi oleh pemakaian kaca 

mata, tutup kepala, anting-anting dan rambut yang menutupi telinga, 

(3) Relatif tidak mudah dibawa dan disimpan, 

(4) Dapat membatasi gerakan kepala pada ruang kerja yang agak sempit, 

(5) Harganya relatif lebih mahal dari sumbat telinga, 
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(6) Pada penggunaannya yang terlalu sering atau bilamana pita penghubungnya 

yang berpegas, sering ditekuk pemakainya, daya atenuasinya akan berkurang 

(Sumardiyono, 2007) 

7.  Sumber Bising 

Sumber bising merupakan gabungan dari beberapa komponen suara : 

a. Fluid Turbulence terbentuk oleh getaran yang diakibatkan oleh benturan 

antara partikel dalam fluida. Contohnya : pipa penyalur cairan/ gas, valve, 

outlet pipa, gas exhaust. 

b. Temperatur difference terbentuk oleh penyusutan dan pemuaian fluida. 

Contoh : jet,  flare boom, gas buang. 

c. Moving and vibration part terbentuk oleh getaran yang disebabkan oleh 

gesekan, benturan/ ketidakseimbangan gerakan bagian peralatan. 

d. Electrical equipment terjadi karena efek perubahan fluks elektromagnetik 

pada bagian inti yang terbuat dari logam, biasanya pada frekuensi rendah. 

Contoh : transformator, motor listrik, generator. 

Berikut ini adalah beberapa tingkat kebisingan beberapa sumber suara yang 

bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai tingkat keamanan kerja : 

a. Percakapan biasa (45-60 dB) 

b. Bor listrik (88-98 dB) 

c. Suara anak ayam (di peternakan) (105 dB) 

d. Gergaji mesin (110-115 dB) 

e. Musik rock (metal) (115 dB) 

f. Sirene ambulans (120 dB) 
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g. Teriakan awal seseorang yang menjerit kesakitan (140 dB) 

h. Pesawat terbang jet (140 dB). 

Sedangkan jenis industri, tempat kebisingan bisa menjadi sumber bahaya 

yang potensial bagi pekerja antara lain : 

1. Industri perkayuan (wood working & wood processing) 

2. Pekerjaan pemipaan (plumbing) 

3. Pertambangan batubara dan berbagai jenis pertambangan logam. 

 (http://www.kompas.com/kesehatan/index.html) 
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B. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha memberikan 

gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu kejadian atau situasi dengan disertai 

bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada di lapangan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah: 

1. Bagian : Area Packing Line Personal Wash 

2. Perusahaan : PT. Unilever Indonesia Tbk Surabaya 

3. Alamat : Jalan Raya Industri Rungkut No. III-V Rungkut, Surabaya. 

4. Jenis Usaha : Industri barang-barang konsumsi masyarakat 

 

C. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah tenaga kerja yang bekerja di 

bagian produksi (Packing line area) Personal Wash PT. Unilever Indonesia Tbk. 

surabaya yang terpapar bising rata-rata setiap hari dan intensitas paparannya 

melebihi nilai ambang batas. 
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D. Sumber Data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Adapun keduanya diperoleh dari: 

1. Data Primer 

a. Observasi 

Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung dan pencatatan data dari obyek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan 

obyek yang diteliti, dalam hal ini dengan pihak Security & Safety Departement 

yang bertugas menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di PT. 

Unilever Indonesia Tbk. Surabaya. 

2. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari sumber data yang ada di perusahaan yang berupa 

dokumen dan catatan tentang obyek penelitian. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Kebisingan 

Merupakan segala bentuk bunyi atau suara yang tidak dikehendaki atau 

tidak diharapkan (any unwanted sounds) yang mana sifat getarannya selalu 

berubah-ubah dan dapat mengganggu seseorang. Secara obyektif bising terdiri 

dari getaran suara yang komplek yang sifat getarannya tidak periodik. 
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Intensitas kebisingan dinyatakan dalam desibel (dB) dengan 

membandingkan kekuatan dasar 0,0002 dyne/cm² yaitu kekuatan bunyi dengan 

frekuensi 1000 Hz yang tepat di dengar telinga normal manusia. (Suma’mur, 

1996). 

2. Pengaruh Kebisingan 

Kebisingan mempunyai pengaruh yang sangat komplek, yang hampir 

seluruhnya lebih mengarah ke kesehatan. Terjadinya penurunan daya dengar 

merupakan gangguan yang paling serius dan biasanya proses berlangsungnya 

sangat lambat. Di samping itu pengaruh kebisingan yang lainnya antara lain  

gangguan komunikasi/percakapan, mengurangi kenyamanan dalam bekerja, 

mengurangi konsentrasi dan gangguan psikologis. 

3. Pengendalian Kebisingan 

Untuk menentukan pengendalian kebisingan di lingkungan kerja dapat di 

lakukan hirarki pengendalian kebisingan yang meliputi eliminasi sumber bising, 

pengendalian secara teknis, pengendalian secara administratif dan penggunaan 

alat pelindung diri.  

4. Alat Pelindung Telinga 

Jenis alat pelindung telinga yang dikenal adalah yang dimasukkan ke 

dalam liang telinga (insert type) berupa ear plug atau sumbat telinga, yang 

menutup telinga (muffs type) yaitu ear muff atau tutup telinga dan tutup kepala 

yang sekaligus juga melindungi telinga (helmet type).  
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F. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah dan disusun 

sedemikian rupa, kemudian hasil yang diperoleh dengan peraturan yang ada yaitu: 

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 51/MEN/1999 tentang Nilai 

Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja. 

2. Undang Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.01/MEN/1981 tentang 

Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A. Hasil Penelitian 

1.  Kebisingan di Tempat Kerja 

Kebisingan merupakan segala bentuk bunyi atau suara yang tidak 

diinginkan yang mana dapat mengakibatkan gangguan pada organ pendengaran 

jika intensitasnya melebihi ambang batas dan terpapar terus-menerus. 

PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya merupakan salah satu pabrik yang 

memproduksi barang-barang konsumsi masyarakat dengan kapasitas produksi 

terbesar di dunia, tentu dalam proses produksinya tidak lepas dari adanya 

kebisingan. Jenis kebisingan yang dihasilkan termasuk bising kontinyu dengan 

spektrum frekuensi luas (steady state-wide band noise) karena sebagian besar 

sumber bising dihasilkan dari suara mesin-mesin yang beroperasi. Untuk area 

produksi divisi pencucian di PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya disebut 

dengan Personal Wash area, rata-rata tingkat kebisingan di area Personal Wash 

melebihi NAB. 

2. Hasil Pengukuran 

Hasil pengukuran intensitas kebisingan di area Personal Wash pada 

periode Februari–Maret yang dilakukan secara internal oleh Security and Safety 

Departement sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Terdapat 2 lantai di area Personal Wash PT. Unilever Indonesia Tbk 

Surabaya yang hampir semuanya mempunyai intensitas kebisingan di atas NAB 

yaitu 85 dB. Hanya ada sebagian mesin di area Personal Wash sudah 

menggunakan sistem komputerisasi yaitu CSM proses, Packing line area  1, 

Packing line area 2, Packing line area 3, Packing line area 4, Packing line area 

11,  sehingga tenaga kerja hanya bertugas untuk mengecek jika ada masalah pada 

mesin tiap beberapa waktu sekali. Di samping itu tiap 1 jam sekali tenaga kerja 

bagian Quality yang berjaga harus mengambil sample yang nantinya akan dikirim 

ke laboratorium untuk mengetahui kualitas berat tabletnya. Meskipun hanya 

mengecek tiap beberapa saat sekali, akan tetapi tetap harus diperhatikan faktor 

bahaya yang dapat ditimbulkan oleh adanya bising jika mesin sedang beroperasi. 

Packing line area merupakan salah satu bagian dari 2 ruang di area 

personal wash tersebut terdapat 11 line yang masing-masing line mempunyai 

produk sendiri-sendiri. Data yang disajikan di atas merupakan hasil pengukuran 

paling akhir yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan bersama dengan pihak 

Hyperkes dari Jawa Timur karena waktu pengukurannya dilakukan dalam satu 

kali dalam 6 bulan. Tingkat kebisingan yang dihasilkan di area packing line rata-

rata juga di atas NAB, tenaga kerja yang stand by pada setiap shift lokasi jaga 

mempunyai ruangan tersendiri yaitu berada di ruang operation yang intensitas 

bisingnya di bawah NAB sehingga masih aman bagi kesehatan pendengaran. Area 

packing line sering di operasikan untuk proses pengepakan sabun sehingga 

kemungkinan bahaya pemaparan kebisingan juga terjadi hampir setiap saat. 
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3. Pengendalian Kebisingan 

Berdasarkan hirarki pengendalian bahaya di tempat kerja, PT. Unilever 

Indonesia Tbk. Surabaya sudah menerapkan langkah-langkah pengendalian guna 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Adapun 

langkah pengendalian tersebut antara lain: 

a. Eliminasi 

Cara pengendalian dengan menghilangkan sumber bahaya bising dari 

tempat kerja, cara ini belum bisa diterapkan di PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Surabaya, karena bagaimana pun juga area ini menggunakan mesin-mesin 

produksi yang menimbulkan bising. 

b. Subtitusi 

Cara pengendalian kebisingan dengan jalan mengganti alat/mesin yang 

menjadi sumber bising, misalnya penggantian mesin yang lama (yang sudah aus) 

dengan yang baru sehingga paling tidak ini akan mengurangi tingkat kebisingan 

yang tinggi. Atau dengan cara melumasi bagian mesin yang aus dengan minyak 

atau oli sehingga pergerakan mesin yang tadinya kasar menjadi lebih halus dan 

bising yang dihasilkan akan berkurang.  

c. Isolasi 

Cara pengendalian kebisingan dengan cara menempatkan mesin/sumber 

bising secara terpisah sehingga aman dari manusia/tenaga kerja atau juga dapat 

dilakukan dengan cara lain seperti: 
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1) Pemberian tanda peringatan (Safety Sign) di area yang memiliki intensitas 

kebisingan yang melebihi NAB dan waktu paparan yang diijinkan jika tanpa 

menggunakan APD.  

2) Melapisi/menutup mesin dengan bahan peredam yang dapat menyerap 

bising, misalnya dengan safety cover yang terbuat dari bahan sejenis karpet 

lentur. 

3) Memasang pagar pengaman di sekitar mesin. 

d. Inspeksi secara Rutin dan Teratur 

Setiap mesin yang akan dioperasikan, hendaknya dilakukan pengecekan 

apakah dalam keadaan siap dan aman untuk dioperasikan. Jika terhadap masalah 

kebisingan, bisa dilakukan dengan pengecekan kondisi mesin yang kendor/kurang 

kencang sehingga potensi bising yang ditimbulkan akan semakin keras. Inspeksi 

ini dilakukan tiap 6 bulan sekali di PT. Unilever Indonesia Tbk, Surabaya.  

e. Pengendalian secara Administratif (Administratif Control) 

Langkah pengendalian yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan 

rotasi kerja/membatasi waktu kerja dengan cara pemberlakuan shift kerja yaitu: 

Shift I  : 06.00 – 14.00 WIB 

Shift II  : 14.00 – 22.00 WIB 

Shift III  : 22.00 – 06.00 WIB 

Cara lainnya adalah dengan melakukan perawatan terhadap 

peralatan/mesin kerja secara rutin dan melakukan pemeriksaan kesehatan terutama 

organ pendengaran tenaga kerja yang mengalami keluhan. 
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f. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) 

Penyediaan Alat Pelindung Diri merupakan alternatif terakhir dalam 

pengendalian kebisingan terhadap tenaga kerja yang terpapar bising secara terus 

menerus, hal ini bertujuan untuk mengurangi paparan paparan bising agar tenaga 

kerja yang bekerja di area packing line tersebut bias merasa aman terbebas dari 

penyakit akibat kerja. PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya  sudah menyediakan 

alat pelindung telinga berupa sumbat telinga (earplug) dan tutup telinga (earmuff). 

Tapi yang biasa dipakai yaitu sumbat telinga karena selain praktis sumabat telinga 

tersebut sudah di anggap mengurangi intensitas kebisingan karena intensitas 

kebisingan di area packing line kurang dari 100 dB. Karena intensitas kebisingan 

kurang dari 100 dB, maka tidak perlu menggunakan ear muff  karena ear plug 

menurunkan intensitas kebisingan sebanyak 15-30 dB. Setiap tenaga kerja di beri 

sumbat telinga (ear plug). Meskipun alat pelindung telinga sudah diberikan, akan 

tetapi untuk kesadaran dari pekerja masih kurang sehingga harus sering dilakukan 

pemantauan secara langsung dan mengadakan training/pelatihan tentang 

pentingnya menggunakan alat pelindung diri. Tidak cukup hanya disediakan, 

penggalakan pemakaian alat pelindung diri pun harus terus dilakukan, 

pemantauan terhadap pemakaian alat pelindung diri dan bila perlu pemberian 

sanksi bagi yang tidak memakai, hal ini dimungkinkan akan sangat membantu 

terwujudnya keselamatan kerja. 

B. Pembahasan  

Proses produksi di area Personal Wash PT. Unilever Indonesia Tbk 

Surabaya tidak lepas dari penggunaan mesin-mesin yang dapat menimbulkan 
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kebisingan. Tidak menjadi suatu masalah jika intensitasnya di bawah nilai ambang 

batas yang diperkenankan yaitu 85 dB. Akan tetapi pada kenyataannya intensitas 

kebisingan di area Packing Line hampir semuanya melebihi NAB kecuali ruang 

panel/operation, ruang compressor, Material room dan office.  

1. Upaya Pengendalian Kebisingan 

Packing Line area merupakan salah satu ruangan dengan intensitas 

kebisingan tinggi. Tenaga kerja yang terpapar bising beresiko mengalami 

gangguan pendengaran. PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya menanggapi 

masalah ini dengan melakukan upaya pengendalian kebisingan yaitu dengan 

melakukan sebagai berikut : 

a. Pemasangan Safety Sign atau tanda peringatan safety yang bertujuan agar 

semua tenaga kerja dapat mengetahui bahwa di area tersebut tingkat 

kebisingannya tinggi. Isi dari tanda peringatan tersebut adalah besarnya 

intensitas bising di ruang tersebut, batas waktu pemaparan yang 

diperkenankan dan pemakaian alat pelindung telinga. Hal ini sudah dilakukan 

secara serempak di seluruh area yang tingkat kebisingannya tinggi terutama 

area pakcing line PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya.  

b. Mengisolasi sumber bising dengan jalan menempatkan mesin yang 

menimbulkan bising yang tinggi di ruang tersendiri dan diupayakan tidak 

menyebar ke luar sehingga tenaga kerja di luar ruangan tersebut tidak merasa 

terganggu. Akan tetapi ruang isolasi mesin di PT. Unilever Indonesia Tbk. 
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Surabaya masih diberi ventilasi sehingga masih memungkinkan bising 

menyebar ke luar.   

c. Pemberlakuan shift kerja yang diberlakukan PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Surabaya  terbagi menjadi 3 kelompok. Tujuan dari pemberlakuan shift ini 

untuk mengurangi tingkat pemaparan kebisingan terhadap tenaga kerja 

sehingga tenaga kerja bisa merasa nyaman dalam bekerja.  Selain itu PT. 

Unilever Indonesia Tbk. surabaya juga melakukan pemeriksaan kesehatan 

yang meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum kerja bagi calon tenaga kerja 

yang akan masuk, pemeriksaan berkala (general check up) dan khusus. Untuk 

pemeriksaan telinga hanya sebatas kesehatan telinga dan tes audiometri.  

d. Training K3 yang dilaksanakan PT. Unilever Indonesia Tbk Surabaya belum 

sepenuhnya diikuti oleh semua tenaga kerja karena hanya diwakili dari 

masing-masing departemen. Jadi belum semua tenaga kerja mendapat giliran 

mengikuti training, sehingga masih ada sedikit tenaga kerja yang kurang 

disiplin dalam pemakaian alat pelindung telinga ditempat kerja yang 

intensitas bisingnya tinggi. Ini juga sudah sesuai dengan Undang-undang No. 

1 Tahun 1970 pasal 9 ayat 1 sub a yang menyebutkan bahwa pengurus wajib 

menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-

kondisi dan bahaya-bahaya serta yang timbul dalam bekerja. 

e. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran kebisingan 

setiap 6 bulan sekali oleh Security and Safety Department (internal) dan 

Unilab Perdana (kerjasama eksternal). Selain itu juga sudah dibangun tembok 
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sebagai penghalang atau mengurangi kebisingan keluar ke area pemukiman 

penduduk. 

f. Pemakaian alat pelindung telinga yang dapat dipakai dan sudah cukup 

melindungi tenaga kerja dari bahaya paparan bising yang tinggi sehingga 

diharapkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat 

dicegah sedini mungkin dengan penerapan aturan yang benar dan sesuai 

dengan undang-undang.  Nilai reduksi alat pelindung telinga dengan jenis 

sumbat telinga (ear plug) sampai dengan 15-30 dB. Sedangkan tutup telinga 

(ear muff) mampu menyerap bising 25–35 dB.  

Upaya pengendalian di atas sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 

Tahun 1970 pasal 3 ayat 1 huruf g yang menyebutkan salah satu syarat-syarat 

keselamatan kerja yaitu mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar 

luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, 

sinar atau radiasi, suara dan getaran dan Kepmenaker No. 51/MEN/1999 pasal 1 

ayat 3 yang menyebutkan Nilai Ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB 

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. 

2. Penggunaan Alat Pelindung Telinga 

Jadi pada pembahasan ini, alat pelindung telinga yang dapat dipakai dan 

sudah cukup melindungi tenaga kerja dari bahaya paparan bising yang tinggi 

sehingga diharapkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

dapat dicegah sedini mungkin dengan penerapan aturan yang benar dan sesuai 
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dengan undang-undang. Nilai reduksi alat pelindung telinga dengan jenis sumbat 

telinga (ear plug) sampai dengan 15-30 dB. Sedangkan tutup telinga (ear muff) 

mampu menyerap bising 25–35 dB.  

Menurut peraturan dari OSHA, alat pelindung telinga harus tersedia untuk 

pekerja yang terpapar bising lebih dari 85 dB dan harus dipakai oleh tenaga kerja 

yang terpapar bising 90 dB atau lebih. PT. Unilever Indonesia Tbk Surabaya 

sudah melaksanakannya dengan jalan memberikan alat pelindung telinga secara 

cuma-cuma bagi seluruh tenaga kerja. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01/MEN/1981 pasal 4 ayat 3 yang 

menyebutkan bahwa pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat 

pelindung diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di 

bawah pimpinannya untuk mencegah penyakit akibat kerja.   

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01/MEN/1981 

pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja harus selalu memakai alat 

pelindung diri yang diwajibkan untuk mencegah penyakit akibat kerja. Hal ini 

dilakukan di daerah di mana kebisingan tidak dapat diturunkan hingga batas yang 

diperkenankan, maka alat pelindung telinga harus digunakan. Penggunaan alat 

pelindung telinga harus dilaksanakan apabila langkah-langkah pengendalian 

secara teknis dan administratif tidak berhasil. Pemilihan alat pelindung telinga 

harus tepat sehingga dapat mengurangi intensitas kebisingan seperti yang 

diharapkan. Sangat diperlukan penjelasan ataupun training dan tenaga kerja 

diharuskan membiasakan diri untuk memakai alat pelindung telinga, akan tetapi 

juga harus diberi tenggang waktu untuk beradaptasi karena pasti akan selalu 
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menyebabkan pemakainya merasakan adanya benda asing di telinganya. Oleh 

karena itu tenaga kerja dapat membiasakan diri untuk memakainya yang biasa 

dicoba dalam 3-4 minggu. (Suma’mur, 1996) 

Inspeksi alat pelindung telinga di PT. Unilever Indonesia Tbk. Surabaya 

belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga tenaga kerja yang tidak memakai tidak 

mendapat teguran/peringatan dari atasannya. Penggantian ear plug juga dilakukan 

sesuai dengan permintaan tenaga kerja, hal ini dirasa kurang efektif karena tenaga 

kerja akan merasa malas untuk meminta sehingga pada akhirnya menggunakan 

ear plug yang lama (sudah tidak efektif) atau bahkan tidak memakai dengan 

alasan rusak. 

Kewajiban memakai ear plug di area bising (Packing Line area) PT. 

Unilever Indonesia Tbk. Surabaya ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 

Tahun 1970 pasal 13 yang menerangkan barang siapa yang akan memasuki 

sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan 

memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, dan hanya ada sedikit 

pekerja yang kurang disiplin memakai ear plug. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil yang diperoleh, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Intensitas kebisingan di area Packing Line Lantai dasar Line 1-11 berkisar 86–

88 dB, sedangkan Lantai I berkisar 86–90 dB.  

2. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan calon tenaga kerja sudah dilakukan, 

dan berjalan cukup efektif termasuk pemeriksaan audiometri. 

3. Training K3 sudah diterapkan di PT. Unilever Indonesia Tbk Surabaya namun 

belum semua tenaga kerja melaksanakannya dengan baik. 

4. Program inspeksi pemakaian alat pelindung telinga di PT. Unilever Indonesia 

Tbk Surabaya belum berjalan dengan baik. 

5. Alat pelindung telinga berupa ear plug yang disediakan oleh pihak perusahaan 

sudah sesuai dengan potensi bahaya kebisingan yang ada di lingkungan kerja.  

6. Penyediaan alat pelindung telinga berupa ear muff dan pemberian ear plug 

bagi setiap tenaga kerja sudah dilaksanakan dengan baik di PT. Unilever 

Indonesia Tbk Surabaya, namun belum semua tenaga kerja memakai, 

khususnya di ruang bising Packing line. 

7. Jenis alat pelindung telinga yang sesuai di area packing line dan wajib dipakai 

oleh tenaga kerja yang terpapar kebisingan adalah ear plug. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapat, maka penulis berusaha 

untuk memberikan saran kepada PT. Unilever Indonesia Tbk. surabaya sebagai 

bahan pertimbangan dalam rangka upaya pengendalian risiko kebisingan dan 

usaha perlindungan terhadap indra pendengaran: 

1. Semua tenaga kerja yang bekerja di bagian proses produksi khususnya di 

ruang Packing line Personal Wash yang intensitas bisingnya tinggi dan orang 

lain yang akan masuk ke ruang tersebut diwajibkan memakai alat pelindung 

telinga (ear plug). 

2. Sebaiknya inspeksi pemakaian alat pelindung telinga lebih diperhatikan dan 

dilaksanakan secara rutin.  

3. Sebaiknya training K3 dan APD diberikan secara menyeluruh bagi semua 

tenaga kerja agar lebih paham akan pentingnya kesehatan dan keselamatan 

dalam bekerja. 

4. Sebaiknya dilakukan sosialisasi secara rutin tentang penggunaan alat 

pelindung telinga sehingga akan muncul kesadaran untuk memakai.  

5. Sebaiknya dilakukan pemasangan poster keselamatan tentang penggunaan 

APD di area pabrik dan di area Packing line atau ruang yang memiliki 

intensitas bising yang tinggi sebagai salah satu program kampanye K3 di 

perusahaan . 
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