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ABSTRAK 
 

Tyas Lilia Wardani. 2010. PENGARUH INTENSITAS KEBISINGAN 
TERHADAP KELELAHAN KERJA PADA TENAGA KERJA 
PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN MOJOLABAN SUKOHARJO. 
Skripsi. Program Studi D.IV Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 

 
PB Lumbung dan PB Sri Mulyo merupakan industri kecil yang bergerak 

di bidang penggilingan padi. Industri ini memakai mesin-mesin yang intensitas 
bisingnya melebihi nilai ambang batas (NAB) 85 dBA. Intensitas kebisingan yang 
melebihi NAB dapat menyebabkan kelelahan kerja bagi orang yang terpapar 
selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Sehingga tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh intensitas kebisingan terhadap kelelahan kerja pada tenaga 
kerja penggilingan padi di kecamatan Mojolaban Sukoharjo. 

Penelitian ini menggunakan penelitian observasional analitik. Subjek 
penelitiannya adalah semua tenaga kerja PB Lumbung dan PB Sri Mulyo yang 
berjumlah 21 orang dengan teknik sampling yang digunakan purposive sampling 
yang syarat-syaratnya berjenis kelamin laki-laki, berusia 20-49 tahun, masa kerja 
lebih dari 5 tahun, status gizi normal dan kondisi kesehatan baik atau sehat dan 
tidak dalam keadaan sakit. Subjek yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 17 
orang. Data disajikan dalam bentuk tabulasi dan untuk mengetahui pengaruh 
intensitas kebisingan terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja menggunakan uji 
statistik fisher exact probability test. 

Hasil uji statistik fisher exact probability test menunjukkan bahwa nilai 
exact sig. (1-sided) adalah 0,044 (p>0,01 tetapi ≤0,05) yang berarti ada pengaruh 
yang signifikan intensitas kebisingan terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intensitas kebisingan 
berpengaruh terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja. Sehingga bagi pekerja 
sebaiknya menggunakan ear plug saat bekerja untuk mencegah gangguan 
kesehatan yang dapat menimbulkan kelelahan kerja akibat kebisingan yang 
ditimbulkan oleh mesin penggilingan padi. 

 
Kata kunci  : Intensitas Kebisingan, Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja 
Kepustakaan : 22, 1999-2009 
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ABSTRACT 
 

Tyas Lilia Wardani. 2010. THE INFLUENCE OF NOISES 
INTENSITY TO THE WORK FATIGUE OF THE RICE MILL WORKERS IN 
MOJOLABAN SUBDISTRICT. A Thesis. D.IV Occupational Health Study 
Program of The Faculty of Medicine Sebelas Maret University Surakarta.  

 
PB Lumbung and PB Sri Mulyo are small industry enterprises that 

operate in rice mill activities. These enterprises operating machines where their 
noises intensity are over the Threshold Limit Value (TLV) 85 dBA. The noises 
intensity in such condition of beyond the Threshold Limit Value (TLV) resulted 
work fatigue of the workers who work in 8 hours a day or in 40 hours in a week. 
The purpose of this research is to find the influence of noises intensity to the work 
fatigue of the rice mill workers in Mojolaban Subdistrict. 

The research of this thesis using an observational analytic. The subjects 
of the research are the whole workers of PB Lumbung and PB Sri Mulyo totally 
21 people by sampling technique that used in purposive sampling in the condition 
of being males, aged 20 to 49 years old with the working experience of 5 years 
long, having normal nutrient status and in good health or healthy not ill. The 
subjects with the criteria are 17 people. The data presented in tabulation form and 
to find the influence of noises intensity to the work fatigue of the rice mill 
workers using a statistic test of fisher exact probability test. 

The result of statistic fisher exact probability test shows that the exact sig. 
(1-sided) value is 0,044 (p>0,01 but ≤0,05) it means that there is any significant 
influence of noises intensity to the work fatigue of the workers. 

From the result of this research can be concluded that the noises intensity 
influced to the work fatigue of the workers. With that result for the workers 
should make use of ear plug while they working to prevent from the health 
obstruction that leads to the work fatigue as the result of noises from the rice mill 
machines. 

 
Key words  :  Noises intensity, Work fatigue of  the workers  
Bibiographies : 22, 1999-2009 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat saat ini terasa 

sangat kompleks dampaknya. Disatu pihak perkembangan itu memberikan 

manfaat-manfaat dan kemudahan-kemudahan pada tenaga manusia, tetapi 

dilain pihak menimbulkan masalah-masalah yang membutuhkan perhatian 

khusus. Hal tersebut mendorong manusia mengerahkan segenap potensi untuk 

mengembangkan diri dan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang ada. 

Dengan demikian manusia bisa mencukupi kebutuhan hidup baik secara fisik 

maupun secara psikis. 

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

menjelaskan bahwa interaksi antar manusia atau pekerja, peralatan dan 

lingkungan kerja senantiasa terjadi pada setiap kegiatan industri. 

Ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut di dalam proses produksi 

akan menimbulkan efek yang merugikan baik bagi perusahaan secara 

keseluruhan maupun terhadap pekerja dan masyarakat. 

Interaksi antara manusia, alat dan bahan, serta lingkungan kerja 

menimbulkan beberapa pengaruh terhadap tenaga kerja. Pengaruh atau 

dampak negatif sebagai hasil samping proses industri merupakan beban 

tambahan dari tenaga kerja, yang bisa menimbulkan kelelahan. Salah satu 
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faktor bahaya fisik yang merugikan tenaga kerja apabila terjadi 

ketidakseimbangan adalah kebisingan. 

Pengaruh utama kebisingan terhadap kesehatan adalah kerusakan 

pada indra pendengar yang dapat menyebabkan ketulian progresif. Kebisingan 

dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Pengaruhnya berupa peningkatan 

sensitivitas tubuh seperti peningkatan sistem kardiovaskuler dalam bentuk 

kenaikkan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Apabila kondisi 

tersebut tetap berlangsung dalam waktu yang lama, akan muncul reaksi 

psikologis berupa penurunan konsentrasi dan kelelahan (Budiman Chandra, 

2007). 

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di penggilingan padi 

PB Lumbung dan PB Sri Mulyo di Kecamatan Mojolaban Sukoharjo, terdapat 

tenaga kerja yang bekerja di ruang mesin penggilingan padi, yang mempunyai 

intensitas kebisingan di atas NAB yaitu 94 dB(A) dan juga terdapat tenaga 

kerja yang bekerja di tempat penjemuran padi, yang mempunyai intensitas 

kebisingan di bawah NAB yaitu 72 dB(A). Lingkungan atau situasi kerja 

seperti ini memungkinkan tenaga kerja mengalami kelelahan kerja. Hal ini 

terlihat bahwa ada tenaga kerja yang mengeluh merasa lelah seluruh badan, 

mengantuk, kekakuan di bahu, nyeri di punggung dan merasa haus setelah 

melakukan pekerjaan. Keluhan dari tenaga kerja ini merupakan sebagian 

gejala dari kelelahan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian 

mengenai Pengaruh Intensitas Kebisingan Terhadap Kelelahan Kerja Pada 

Tenaga Kerja Penggilingan Padi Di Kecamatan Mojolaban Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada uraian di atas, maka permasalahan 

pada penelitian ini adalah : Adakah pengaruh intensitas kebisingan terhadap 

kelelahan kerja pada tenaga kerja penggilingan padi di kecamatan Mojolaban 

Sukoharjo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan permasalahan dalam penelitian yang telah diuraikan 

di atas, dapat dijelaskan di sini bahwa tujuan umum penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh intensitas kebisingan terhadap kelelahan kerja. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

intensitas kebisingan di tempat kerja yang ada di penggilingan padi di 

kecamatan Mojolaban Sukoharjo, untuk mengetahui lelah tidaknya tenaga 

kerja yang bekerja di penggilingan padi di kecamatan Mojolaban Sukoharjo 

serta untuk mengetahui pengaruh intensitas kebisingan terhadap kelelahan 

kerja pada tenaga kerja penggilingan padi di kecamatan Mojolaban Sukoharjo.  

Dari rumusan masalah tampak tujuan penulisan ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh intensitas kebisingan terhadap kelelahan 

kerja. Dengan kata lain penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang 

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



68 
 

signifikan tentang pengaruh intensitas kebisingan terhadap kelelahan kerja 

pada tenaga kerja penggilingan padi di kecamatan Mojoloban Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Berkaitan dengan manfaat penelitian ini, ada satu pendapat yang 

menyatakan kebisingan dapat mengganggu konsentrasi pekerja pada 

pekerjaannya, terutama suara yang bernada tinggi, karena dapat 

menimbulkan reaksi psikologis dan kelelahan. Dengan demikian penelitian 

ini dapat diharapkan sebagai pembuktian bahwa intensitas kebisingan 

dapat mempengaruhi kelelahan kerja. 

 2. Aplikatif 

 a. Dari uraian diatas, diharapkan tenaga kerja lebih memperhatikan 

kesehatannya meski bekerja pada lingkungan kerja yang terpapar 

bising. 

 b. Diharapkan pemilik penggilingan padi memperhatikan lingkungan 

kerja bising agar tidak melebihi NAB sehingga tidak menimbulkan 

pengaruh pada kesehatan tenaga kerja terutama kelelahan kerja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 1. Kebisingan 

  a. Pengertian Kebisingan 

Bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan pada sel saraf 

pendengar dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang 

ditimbulkan getaran dari sumber bunyi atau suara dan gelombang 

tersebut merambat melalui media udara atau penghantar lainnya, dan 

manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki oleh karena 

mengganggu atau timbul di luar kemauan orang yang bersangkutan, 

maka bunyi-bunyian atau suara demikian dinyatakan sebagai 

kebisingan. Jadi kebisingan adalah bunyi atau suara yang 

keberadaannya tidak dikehendaki (noise is unwanted sound). Dalam 

rangka perlindungan kesehatan tenaga kerja kebisingan diartikan 

sebagai semua suara/bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber 

dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat 

tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Terdapat 2 

karakteristika utama yang menentukan kualitas suatu bunyi atau suara, 

yaitu frekuensi dan intensitasnya. Telinga manusia mampu mendengar 

frekuensi bunyi atau suara antara 16-20.000 Hz. Intensitas atau arus 
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energi per satuan luas biasanya dinyatakan dalam suatu satuan 

logaritmis yang disebut desibel (dB) dengan memperbandingkannya 

dengan kekuatan standar 0,0002 dine (dyne)/cm² yaitu kekuatan bunyi 

dengan frekuensi 1.000 Hz yang tepat dapat didengar telinga normal 

(Suma’mur, 2009).  

Kebisingan atau noise pollution sering disebut sebagai suara 

atau bunyi yang tidak dikehendaki atau dapat diartikan pula sebagai 

suara yang salah pada tempat dan waktu yang salah (Budiman 

Chandra, 2007). Definisi lain adalah semua bunyi yang mengalihkan 

perhatian, mengganggu atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari 

(kerja, istirahat, hiburan atau belajar) (Leslie L. Doelle, 2006). 

Sedangkan definisi kebisingan menurut Depnaker (1999) adalah semua 

suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses 

produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat 

menimbulkan gangguan pendengaran.  

 b. Jenis-jenis Kebisingan 

Menurut Sihar Tigor Benjamin Tambunan (2005) di tempat 

kerja, kebisingan diklasifikasikan ke dalam dua jenis golongan besar, 

yaitu kebisingan tetap (steady noise) dan kebisingan tidak tetap (non-

steady noise). 

 Kebisingan tetap (steady noise) dipisahkan lagi menjadi dua jenis, 

yaitu : 

 1) Kebisingan dengan frekuensi terputus (discrete frequency noise) 
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  Kebisingan ini berupa “nada-nada” murni pada frekuensi yang 

beragam, contohnya suara mesin, suara kipas dan sebagainya. 

 2) Broad band noise 

  Kebisingan dengan frekuensi terputus dan broad band noise sama-

sama digolongkan sebagai kebisingan tetap (steady noise). 

Perbedaannya adalah broad band noise terjadi pada frekuensi yang 

lebih bervariasi (bukan “nada” murni). 

 Sementara itu, kebisingan tidak tetap (unsteady noise) dibagi lagi 

menjadi : 

 1) Kebisingan fluktuatif (fluctuating noise) 

  Kebisingan yang selalu berubah-ubah selama rentang waktu 

tertentu. 

 2) Intermittent noise 

  Sesuai dengan terjemahannya, intermittent noise adalah kebisingan 

yang terputus-putus dan besarnya dapat berubah-ubah, contohnya 

kebisingan lalu lintas. 

 3) Impulsive noise 

  Kebisingan impulsif dihasilkan oleh suara-suara berintensitas 

tinggi (memekakkan telinga) dalam waktu relatif singkat, misalnya 

suara ledakan senjata api dan alat-alat sejenisnya. 

Sedangkan menurut Suma’mur (2009) jenis kebisingan yang 

sering ditemukan adalah : 
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 1)  kebisingan menetap berkelanjutan tanpa putus-putus dengan 

spektrum frekuensi yang lebar (steady state, wide band noise) 

 2) kebisingan menetap berkelanjutan dengan spektrum frekuensi tipis 

(steady state, narrow band noise) 

 3) kebisingan terputus-putus (intermittent noise) 

 4) kebisingan impulsif (impact or impulsive noise) 

 5)  kebisingan impulsif berulang 

 c. Pengukuran Kebisingan 

Maksud pengukuran kebisingan adalah memperoleh data 

tentang frekuensi dan intensitas kebisingan di perusahaan atau di mana 

saja serta menggunakan data hasil pengukuran kebisingan untuk 

mengurangi intensitas kebisingan tersebut, sehingga tidak 

menimbulkan gangguan dalam rangka upaya konservasi pendengaran 

tenaga kerja atau perlindungan masyarakat dari gangguan kebisingan 

atas ketenangan dalam kehidupan masyarakat atau tujuan lainnya 

(Suma’mur, 2009).  

Untuk mendapatkan hasil pengukuran tingkat kebisingan 

yang akurat, diperlukan alat-alat khusus. Dua perangkat keras yang 

populer digunakan untuk menganalisis tingkat kebisingan pada 

berbagai jenis industri, lalu lintas dan ilmiah adalah Sound Level Meter 

dan noise dosimeter (Sihar Tigor Benjamin Tambunan, 2005). Alat 

utama untuk mengukur tingkat kebisingan adalah Sound Level Meter. 

Alat ini berfungsi mengukur kebisingan yang berada dalam kisaran 30-
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130 dB dengan frekuensi antara 20-20.000 Hz (Budiman Chandra, 

2007). Noise dosimeter adalah alat yang digunakan untuk memonitor 

dosis kebisingan yang telah dialami oleh seorang pekerja (Sihar Tigor 

Benjamin Tambunan, 2005). 

Pengukuran intensitas kebisingan tempat kerja di 

penggilingan padi di kecamatan Mojolaban Sukoharjo menggunakan 

alat ukur kebisingan Sound Level Meter. 

 d. Nilai Ambang Batas (NAB) 

Nilai ambang batas adalah standar faktor tempat kerja yang 

dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau 

gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak 

melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu (Kepmenaker No. Kep-51 

MEN/1999). NAB kebisingan di tempat kerja berdasarkan 

Kepmenaker No. Kep-51/MEN/1999, besarnya rata-rata adalah 85 

dB(A) untuk waktu kerja terus menerus tidak lebih dari 8 jam sehari 

atau 40 jam seminggu (Tarwaka dkk, 2004).  

 e. Pengaruh Kebisingan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebisingan ternyata 

mempunyai efek yang merugikan terhadap produktivitas kerja 

(Budiman Chandra, 2007). Produksi turun dan pekerja-pekerja 

membuat lebih banyak kesalahan bila dipengaruhi oleh bising dengan 

tingkat tinggi, di atas sekitar 80 dB untuk waktu yang lama (Leslie L. 
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Doelle, 2006). Pengaruh kebisingan pada tenaga kerja adalah adanya 

gangguan-gangguan seperti di bawah ini : 

 1) Gangguan Fisiologis 

Pengaruhnya berupa peningkatan sensitivitas tubuh 

seperti peningkatan sistem kardiovaskular dalam bentuk kenaikan 

tekanan darah dan peningkatan denyut jantung (Budiman Chandra, 

2007). Bising yang cukup keras, di atas sekitar 70 dB, dapat 

menyebabkan kurang enak badan, sakit lambung dan masalah 

peredaran darah (Leslie L. Doelle, 2006). Pengaruh utama 

kebisingan terhadap kesehatan adalah kerusakan pada indra 

pendengar yang dapat menyebabkan ketulian progresif. Efek 

kebisingan pada pendengaran biasanya bersifat sementara dan 

pemulihan dapat terjadi secara cepat. Namun, apabila seseorang 

berada terus-menerus di tempat yang bising dan terpajan pada 

kebisingan itu, orang tersebut akan kehilangan daya dengar yang 

sifatnya menetap dan tidak dapat pulih kembali. Ketulian biasanya 

dimulai pada frekuensi suara sekitar 4.000 Hz yang kemudian 

meningkat dan meluas ke frekuensi di sekitarnya dan akhirnya 

mengenai frekuensi yang digunakan untuk percakapan (Budiman 

Chandra, 2007).  

Bising yang sangat keras, di atas sekitar 85 dB, dapat 

menyebabkan kemunduran yang serius pada kondisi kesehatan 

seseorang pada umumnya dan bila berlangsung lama, kehilangan 
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pendengaran sementara atau permanen dapat terjadi (Leslie L. 

Doelle, 2006). Eksposur terhadap kebisingan yang berlebihan 

dapat menimbulkan pengaruh pada telinga seperti kerusakan 

permanen pada sel-sel rambut di dalam cochlea mengakibatkan 

penurunan kemampuan mendengar (kehilangan pendengaran 

karena imbas kebisingan), tinnitus (berdenging di dalam telinga) 

dan pergeseran ambang pendengaran dengan meningkatnya 

kesulitan mendengar khususnya semakin kentara di ruang yang 

gaduh (John Ridley, 2003). 

2) Gangguan Psikologis 

Bising yang cukup keras dapat menyebabkan kegelisahan 

(nervousness) dan kejenuhan mendengar (Leslie L. Doelle, 2006). 

Kebisingan juga dapat mengganggu kualitas tidur (noise induced 

sleep). Tingkat gangguan tidur sangat bervariasi pada setiap orang, 

mulai dari ringan hingga berat, misalnya sering terbangun tanpa 

sebab yang jelas, tidak tenang/sering berpindah posisi 

tidur/frekuensi gerakan tubuh cukup tinggi, perubahan pada 

gerakan mata (rapid eye movement) (Sihar Tigor Benjamin 

Tambunan, 2005).  

Eksposur terhadap kebisingan yang berlebihan dapat 

menimbulkan pengaruh pada perilaku seperti kehilangan 

konsentrasi, kehilangan keseimbangan dan disorientasi (berkaitan 

dengan pengaruh kebisingan pada cairan di dalam saluran 
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semisirkular telinga dalam) dan juga kelelahan (John Ridley, 

2003). 

3) Gangguan Komunikasi dengan Pembicaraan 

Kebisingan berpengaruh pada komunikasi dengan 

pembicaraan. Risiko potensial pada pendengaran terjadi, apabila 

komunikasi dengan pembicaraan harus dilakukan secara berteriak. 

Gangguan komunikasi semacam itu dapat menyebabkan gangguan 

pada pekerjaan atau bahkan mengakibatkan kesalahan dan 

kecelakaan kerja terutama pada pekerja baru (Budiman Chandra, 

2007). 

4) Efek Pada Pekerjaan 

Kebisingan dapat mengganggu konsentrasi pekerja pada 

pekerjaannya, terutama suara yang bernada tinggi, karena dapat 

menimbulkan reaksi psikologis dan kelelahan. Pada pekerjaan yang 

lebih banyak menggunakan otak, kebisingan sebaiknya ditekan 

serendah mungkin (Budiman Chandra, 2007). 

f. Pengendalian Kebisingan 

Menurut Suma’mur (2009), kebisingan dapat dikendalikan 

dengan : 

1) Pengurangan kebisingan pada sumbernya 

 Pengurangan kebisingan pada sumbernya dapat dilakukan misalnya 

dengan menempatkan peredam pada sumber getaran, tetapi 
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umumnya hal itu dilakukan dengan melakukan riset dan membuat 

perencanaan mesin atau peralatan kerja yang baru.  

2) Penempatan penghalang pada jalan transmisi 

 Isolasi tenaga kerja atau mesin atau unit operasi adalah upaya 

segera dan baik dalam upaya mengurangi kebisingan. Untuk itu 

perencanaan harus matang dan material yang dipakai untuk isolasi 

harus mampu menyerap suara. 

3) Proteksi dengan sumbat atau tutup telinga 

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

telinga (ear plug) dan dapat lebih besar menurunkan intensitas 

kebisingan yang sampai ke saraf pendengar. Alat perlindungan diri 

tutup atau sumbat telinga harus diseleksi, sehingga dipilih yang 

tepat ukurannya bagi pemakainya. Alat-alat ini dapat mengurangi 

intensitas kebisingan sekitar 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 sehingga masalahnya 

adalah pelaksanaan dari pengaturan waktu kerja sehingga 

memenuhi ketentuan tersebut. 
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 2. Kelelahan 

  a. Pengertian Kelelahan 

Kata lelah (fatigue) menunjukkan keadaan tubuh fisik dan 

mental yang berbeda, tetapi semuanya berakibat kepada penurunan 

daya kerja dan berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja 

(Suma’mur, 2009). Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan 

tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi 

pemulihan setelah istirahat. Kelelahan diatur secara sentral oleh otak. 

Pada susunan syaraf pusat terdapat sistem aktivasi (bersifat simpatis) 

dan inhibisi (bersifat parasimpatis) (Tarwaka dkk, 2004). Semua jenis 

pekerjaan akan menghasilkan kelelahan kerja. Kelelahan kerja akan 

menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. 

Karakteristik kelelahan kerja akan meningkat dengan semakin lamanya 

pekerjaan yang dilakukan (Eko Nurmianto, 2003). 

  b. Macam Kelelahan 

   Menurut Suma’mur (2009), terdapat 2 jenis kelelahan, yaitu : 

   1) Kelelahan otot merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri 

yang terdapat pada otot. Sampai saat ini masih berlaku dua teori 

tentang kelelahan otot yaitu teori kimia dan teori syaraf pusat 

terjadinya kelelahan. Pada teori kimia secara umum menjelaskan 

bahwa terjadinya kelelahan adalah akibat berkurangnya cadangan 

energi dan meningkatnya sisa metabolisme sebagai penyebab 

hilangnya efisiensi otot, sedangkan perubahan arus listrik pada otot 
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dan syaraf adalah penyebab sekunder. Sedangkan pada teori syaraf 

pusat menjelaskan bahwa perubahan kimia hanya merupakan 

penunjang proses. Perubahan kimia yang terjadi mengakibatkan 

dihantarkannya rangsangan syaraf melalui syaraf sensoris ke otak 

yang disadari sebagai kelelahan otot. Rangsangan aferen ini 

menghambat pusat-pusat otak dalam mengendalikan gerakan 

sehingga frekuensi potensial kegiatan pada sel syaraf menjadi 

berkurang. Berkurangnya frekuensi tersebut akan menurunkan 

kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dan gerakan atas perintah 

kemauan menjadi lambat. Dengan demikian semakin lambat 

gerakan seseorang akan menunjukkan semakin lelah kondisi otot 

seseorang (Tarwaka dkk, 2004). Derajat beratnya beban kerja tidak 

hanya tergantung pada jumlah kalori yang dikonsumsi, akan tetapi 

juga bergantung pada jumlah otot yang terlibat pada pembebanan 

otot statis. Sejumlah konsumsi energi tertentu akan lebih berat jika 

hanya ditunjang oleh sejumlah kecil otot relatif terhadap sejumlah 

besar otot. Dalam suasana kerja dengan otot statis, aliran darah 

agak menurun, sehingga asam laktat terakumulasi dan 

mengakibatkan kelelahan otot lokal. Disamping itu juga 

dikarenakan beban otot yang tidak merata pada sejumlah jaringan 

tertentu, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

(performance) seseorang (Eko Nurmianto, 2003). 
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  2) Kelelahan umum ditunjukkan oleh hilangnya kemauan untuk 

bekerja, yang penyebabnya adalah keadaan persarafan sentral atau 

kondisi psikis-psikologis. Akar masalah kelelahan umum adalah 

monotoninya pekerjaan, intensitas dan lamanya kerja mental dan 

fisik yang tidak sejalan dengan kehendak tenaga kerja yang 

bersangkutan, keadaan lingkungan yang berbeda dari estimasi 

semula, tidak jelasnya tanggung jawab, kekhawatiran yang 

mendalam dan konflik batin serta kondisi sakit yang diderita oleh 

tenaga kerja. Pengaruh dari keadaan yang menjadi sebab kelelahan 

tersebut seperti berkumpul dalam tubuh dan mengakibatkan 

perasaan lelah (Suma’mur, 2009). Asam laktat yang dihasilkan 

oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat menjadi CO2 (carbon 

dioksida) dan H2O dalam kondisi aerobik. Sehingga beban 

pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung 

cukup lama. Disamping itu aliran darah yang cukup akan 

mensuplai lemak (fat), karbohidrat dan oksigen ke dalam otot. 

Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan 

kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis dibawah normal, 

dan kebalikannya kadar asam laktat akan meningkat, dan kalau 

sudah demikian maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, 

kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk 

membentuk kadar gula dalam darah (Eko Nurmianto, 2003). 

Aztanti Srie Ramandhani dalam Sugeng Budiono A.M dkk (2003) 
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menjelaskan bahwa gejala utama kelelahan umum adalah suatu 

perasaan letih yang luar biasa dan terasa aneh. Semua aktivitas 

menjadi terganggu dan terhambat karena munculnya gejala 

kelelahan tersebut. Tidak adanya gairah untuk bekerja baik secara 

fisik maupun psikis, segalanya terasa berat dan merasa ngantuk. 

Perasaan adanya kelelahan umum adalah ditandai dengan berbagai 

kondisi antara lain kelelahan visual (indera penglihatan) yang 

disebabkan oleh illuminasi, luminasi dan seringnya akomodasi 

mata; kelelahan seluruh tubuh, kelelahan mental; kelelahan urat 

saraf; stress (pikiran tegang) dan rasa malas bekerja (circadian 

fatigue) (Eko Nurmianto, 2003). 

  Kelelahan kerja pada tenaga kerja penggilingan padi termasuk jenis 

kelelahan umum yang disebabkan oleh keadaan lingkungan tempat 

kerja. 

  c. Penyebab Kelelahan Kerja 

Grandjean (1991) dalam Tarwaka dkk (2004) menjelaskan 

bahwa faktor penyebab terjadinya kelelahan di industri sangat 

bervariasi. Faktor-faktor penyebab kelelahan yaitu intensitas dan 

lamanya kerja fisik dan mental, lingkungan seperti iklim, penerangan, 

kebisingan, getaran dan lain-lain, circadian rhythm, nutrisi, kenyerian 

dan kondisi kesehatan, serta problem fisik seperti tanggung jawab, 

kekhawatiran dan konflik. Aztanti Srie Ramandhani dalam Sugeng 

Budiono A.M dkk (2003) menjelaskan bahwa penyebab kelelahan 
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akibat tidak ergonomisnya kondisi sarana, prasarana dan lingkungan 

kerja merupakan faktor dominan bagi menurunnya atau rendahnya 

produktivitas kerja seorang tenaga kerja. Suasana kerja yang tidak 

ditunjang oleh kondisi lingkungan kerja yang sehat antara lain adalah 

sebagai penyebab timbulnya kelelahan kerja. Banyak dijumpai kasus 

kelelahan kerja sebagai akibat pembebanan kerja yang berlebihan, 

antara lain irama kerja yang tidak serasi, pekerjaan yang monoton dan 

kondisi tempat kerja yang tidak menggairahkan.  

 d. Gejala Kelelahan 

Aztanti Srie Ramandhani dalam Sugeng Budiono A.M dkk 

(2003) menjelaskan bahwa gambaran mengenai gejala kelelahan 

(Fatigue Symptoms) secara subjekif dan objektif antara lain, perasaan 

lesu, ngantuk dan pusing, tidak/kurang mampu berkonsentrasi, 

berkurangnya tingkat kewaspadaan, persepsi yang buruk dan lambat, 

tidak ada/berkurangnya gairah untuk bekerja, menurunnya kinerja 

jasmani dan rohani. 

 Gejala atau perasaan atau tanda yang ada hubungannya dengan 

kelelahan adalah : 

 1) Pelemahan kegiatan ditandai dengan gejala, perasaan berat di 

kepala, menjadi lelah seluruh badan, kaki merasa berat, menguap, 

merasa kacau pikiran, mengantuk, merasa berat pada mata, kaku 

dan canggung dalam gerakan, tidak seimbang dalam berdiri dan 

mau berbaring. 
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 2)  Pelemahan motivasi ditandai dengan gejala, merasa susah berfikir, 

lelah bicara, gugup, tidak dapat berkonsentrasi, tidak dapat 

memfokuskan perhatian terhadap sesuatu, cenderung untuk lupa, 

kurang kepercayaan diri, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat 

mengontrol sikap dan tidak dapat tekun dalam melakukan 

pekerjaan. 

 3)  Pelemahan fisik ditandai dengan gejala, sakit kepala, kekakuan di 

bahu, merasa nyeri di punggung, merasa pernafasan tertekan, 

merasa haus, suara serak, merasa pening, spasme kelopak mata 

tremor pada anggota badan dan merasa kurang sehat (Suma’mur, 

2009). 

 e. Pengukuran Kelelahan Kerja 

Menurut Aztanti Srie Ramandhani dalam Sugeng Budiono 

A.M dkk (2003), pengukuran kelelahan selama ini hanya mampu 

mengukur beberapa manifestasi atau “indikator” kelelahan saja, karena 

tidak adanya cara yang langsung dapat mengukur sumber penyebab 

kelelahan itu sendiri. Namun demikian, diantara sejumlah metoda 

pengukurun terhadap kelelahan yang ada, umumnya terbagi dalam 

enam kelompok yang berbeda, yaitu kualitas dan kuantitas kinerja, 

perekaman terhadap kelelahan menurut impresi subjektif, 

Electroencephalography (EEG), mengukur frekuensi subjektif kedipan 

mata (Flicker Fusion Eyes), pengukuran psikomotorik dan pengujian 

mental. 
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Bentuk pengukuran dengan metode di atas seringkali 

dilakukan sebelum, selama dan sesudah melakukan aktivitas suatu 

pekerjaan dan sumber kelelahan dapat disimpulkan dari hasil 

pengujian tersebut. Korelasi hasil pengukuran terhadap impresi 

perasaan subjektif terlihat ada pelaksanaan pengukuran yang 

menggunakan kombinasi beberapa indikator sehingga penafsiran 

terhadap hasil pengukuran menjadi lebih akurat. 

Menurut Suma’mur (2009) untuk mengetahui dan menilai 

kelelahan dapat dilakukan pengukuran/pengujian mengenai waktu 

reaksi yaitu reaksi sederhana atas rangsang tunggal atau reaksi 

kompleks yang memerlukan koordinasi, konsentrasi dengan 

pemeriksaan Bourdon Wiersma dan uji KLT; uji fusi kelipan (flicker 

fusion test) serta elektro-ensefalogram (EEG). 

Pengukuran kelelahan tenaga kerja pada penelitian ini 

menggunakan metode waktu reaksi dengan rangsang suara. 

f. Pengendalian Kelelahan Kerja 

Menurut Suma’mur (2009), kelelahan dapat dikurangi bahkan 

ditiadakan dengan pendekatan berbagai cara yang ditujukan kepada 

aneka hal yang bersifat umum dan pengelolaan kondisi pekerjaan dan 

lingkungan kerja di tempat kerja. Penerapan ergonomi yang bertalian 

dengan perlengkapan dan peralatan kerja, cara kerja serta pengelolaan 

lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan fisiologi dan psikologi 

kerja merupakan upaya yang sangat membantu mencegah timbulnya 
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kelelahan. Demikian pula sangat besar peranan dari pengorganisasian 

proses produksi yang tepat. Selain itu, upaya perlu ditujukan kepada 

pengendalian faktor fisis seperti kebisingan, tekanan panas, ventilasi 

udara ruang kerja dan penerangan serta pencahayaan di tempat kerja 

dengan menggunakan standar yang bukan NAB melainkan standar 

yang lebih memberikan kesejukan bahkan kenyamanan kepada faktor 

manusia dalam melakukan pekerjaannya. 

  

 3. Hubungan antara kebisingan dengan kelelahan kerja 

Telinga mengubah gelombang suara di lingkungan eksterna 

menjadi potensial aksi di saraf pendengaran. Gelombang diubah oleh 

gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran menjadi gerakan-gerakan 

lempeng kaki stapes. Gerakan ini menimbulkan gelombang dalam cairan 

telinga dalam. Efek gelombang pada organ corti menimbulkan potensial 

aksi di serat-serat saraf (Ganong W.F, 1999). 

Bila gelombang suara datang dari luar akan ditangkap oleh daun 

telinga kemudian gelombang suara ini melewati liang telinga, dimana 

liang telinga ini akan memperkeras suara dengan frekuensi sekitar 3000 

Hz dengan cara resonansi. Suara ini kemudian diterima oleh gendang 

telinga, sebagian dipantulkan dan sebagian diteruskan ke tulang-tulang 

pendengaran dan akhirnya menggerakkan stapes yang mengakibatkan 

terjadinya gelombang pada perlympha. Telinga tengah merupakan suatu 

kesatuan sistem penguat bunyi yang diteruskan oleh gendang telinga. 

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



86 
 

Penguat oleh gendang telinga adalah sebesar 30 dB yang diperoleh akibat 

perbedaan penampang gendang telinga dengan jendela lonjong.  

Gelombang pada perlympha pada skala media selanjutnya terus 

ke helicotremia scala tympani dan menggerakkan foramen rotundum 

untuk membuang getaran ke telinga tengah akibat gelombang pada 

perlympha dan endollympha ini terjadi gelombang pada basalis yang 

mengakibatkan sel rambut pada organ corti mengenai M. Tectoria sampai 

membengkak dan terjadi potensial listrik diteruskan sebagai rangsangan 

syaraf ke daerah penerimaan rangsangan pendengaran primer (auditorius 

primer) yang terletak pada gyrus temporalis transversus. Suara yang 

terlalu bising dan berlangsung lama dapat menimbulkan stimulasi daerah 

di dekat area penerimaan pendengaran primer yang akan menyebabkan 

sensasi suara gemuruh dan berdenging, dengan timbulnya sensasi suara ini 

akan menyebabkan pula stimulasi nucleus ventralateralis thalamus yang 

akan menimbulkan inhibisi impuls dari kumparan otot dengan kata lain hal 

ini akan menggerakkan atau menguatkan sistem inhibisi atau penghambat 

yang berada pada thalamus (Ganong W.F, 1999). 

Keadaan dan perasaan lelah adalah reaksi fungsional pusat 

kesadaran yaitu otak (cortex cerebri) yang dipengaruhi oleh dua sistem 

antagonistis yaitu sistem penghambat (inhibisi) dan sistem penggerak 

(aktivasi). Sistem penghambat bekerja terhadap thalamus yang mampu 

menurunkan kemampuan manusia bereaksi dan menyebabkan 

kecenderungan untuk tidur. 
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 Adapun sistem penggerak terdapat dalam formatio reticularis 

yang dapat merangsang pusat-pusat vegetatif untuk konversi ergotropis 

dari organ-organ dalam tubuh ke arah kegiatan bekerja. Maka keadaan 

seseorang pada suatu saat tergantung pada hasil kerja antara dua sistem 

antagonistis tersebut. Apabila sistem penghambat berada pada posisi lebih 

kuat dari pada sistem penggerak, seseorang berada dalam kondisi lelah. 

Sebaliknya, manakala sistem penggerak lebih kuat dari sistem 

penghambat, maka seseorang berada dalam keadaan segar untuk aktif 

dalam kegiatan termasuk bekerja (Suma’mur, 2009). 

  

 4. Faktor yang Mempengaruhi Kelelahan Kerja  

Terjadinya kelelahan tidak begitu saja, tetapi ada faktor–faktor 

yang mempengaruhinya. Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi 

kelelahan antara lain adalah : 

 1) Faktor intern 

 a) Usia 

Umur seseorang berbanding langsung dengan kapasitas 

fisik sampai batas tertentu dan mencapai puncaknya pada umur 25 

tahun. Pada umur 50-60 tahun kekuatan otot menurun sebesar 

25%, kemampuan sensoris-motoris menurun sebanyak 60%. 

Selanjutnya kemampuan kerja fisik seseorang yang berumur lebih 

dari 60 tahun tinggal mencapai 50% dari umur orang yang berumur 

25 tahun (Tarwaka dkk, 2004). Proses menjadi tua disertai 
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kurangnya kemampuan untuk bekerja oleh karena perubahan-

perubahan pada organ tubuh, sistem kardiovaskuler, hormonal dan 

lainnya (Suma’mur, 2009). 

b) Jenis Kelamin 

Adriana Pusparini dalam Sugeng Budiono A.M dkk 

(2003) menjelaskan bahwa kekuatan fisik tubuh wanita rata-rata 

sekitar 2/3 dari pria. Sedang kemampuan untuk bergerak sekitar 

35-80% tergantung pada tugas dan otot yang terlibat. Kebanyakan, 

namun tidak seluruhnya, pasien dengan keluhan letih saja tidak 

memiliki kelainan organik yang serius. Beberapa pasien 

mengalami sindrom kelelahan kronis, diartikan sebagai onset baru 

dari kelelahan yang persisten/kambuh tanpa ada kelelahan 

sebelumnya, yang tidak berkurang dengan istirahat dan cukup berat 

sampai dapat mengurangi kemampuan dalam aktivitas sehari-hari 

sebanyak 50% dari semula, selama ≥ 6 bulan. Sindrom ini 

mengenai wanita dua kali lebih sering daripada pria dan sangat 

umum ditemukan (Patrick Davey, 2005). 

 c) Lama/Masa Kerja 

Aztanti Srie Ramandhani dalam Sugeng Budiono A.M 

dkk (2003) menjelaskan bahwa beberapa bentuk kelelahan yang 

terjadi pada dunia kerja merupakan suatu kondisi kronis ilmiah. 

Keadaaan ini tidak hanya disebabkan oleh suatu sebab tunggal 

seperti terlalu kerasnya beban kerja, namun juga oleh tekanan–
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tekanan yang terakumulasi setiap harinya pada suatu masa yang 

panjang. Bila keadaan seperti ini berlarut–larut maka akan muncul 

tanda-tanda memburuknya kesehatan yang lebih tepat disebut 

kelelahan klinis atau kronis. 

Perasaan lelah kerap kali muncul ketika bangun di pagi 

hari, justru sebelum saatnya bekerja, misalnya berupa perasaan 

kebencian yang bersumber dari terganggunya emosi. Sejumlah 

orang kerapkali menunjukkan gejala-gejala seperti meningkatnya 

ketidakstabilan jiwa, depresi, kelesuan umum seperti tidak 

bergairah kerja dan meningkatnya sejumlah penyakit fisik. 

 d) Status gizi 

R.M.S. Jusuf dalam Sugeng Budiono A.M dkk (2003) 

menjelaskan bahwa seorang tenaga kerja dengan keadaan gizi yang 

baik akan memiliki kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang lebih 

baik. Kondisi gizi kerja yang memadai sesuai dengan berat 

ringannya pekerjaan juga akan mempengaruhi tingkat kesehatan 

tenaga kerja.  

Nutrisi atau keadaan gizi berpengaruh pada produktivitas 

dan efisiensi kerja. Dalam melakukan pekerjaan tubuh memerlukan 

energi, apabila kekurangan baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif kapasitas kerja akan terganggu. Perlu keseimbangan 

antara intake energi dan output yang harus dikeluarkan (Tarwaka 

dkk, 2004). 

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



90 
 

Unsur terpenting bagi penilaian status gizi adalah tinggi 

badan dan berat badan yang menentukan besarnya Indeks Massa 

Tubuh (IMT atau Body Mass Index (BMI)) yaitu berat badan (BB) 

dibagi kuadrat tinggi badan (TB) atau IMT = BB/TB² dengan 

satuan kg per m². Apabila nilai IMT < 18,5, maka status gizi adalah 

kurang; status gizi normal, jika nilai IMT 18,5-24,9; dan status gizi 

lebih, bila nilai IMT 25,0-27 kg/m² (Suma’mur, 2009).  

 e) Kondisi kesehatan 

A.M Sugeng Budiono dalam Sugeng Budiono A.M dkk 

(2003) menjelaskan bahwa pengertian sehat, senantiasa 

digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial 

seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan 

kesehatan melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk 

berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Status kesehatan 

pekerja sangat mempengaruhi produktivitas kerjanya. Pekerja yang 

sehat memungkinkan tercapainya hasil kerja yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan pekerja yang terganggu kesehatannnya.  

Ada beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi 

kelelahan, penyakit tersebut antara lain : 

(1) Penyakit jantung koroner 

Penyakit jantung koroner (PJK) adalah suatu kelainan yang 

disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh 

arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung. Dalam keadaan 
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bekerja fisik atau berolahraga, prestasi kerja jantung ini dapat 

meningkat menjadi dua sampai lima kali dibandingkan dengan 

dalam keadaan istirahat. Pada waktu bekerja, berbagai alat 

tubuh membutuhkan zat-zat makanan dan oksigen yang lebih 

banyak melalui peredaran darah yang intensitasnya juga 

meningkat. Selain itu jika ada beban ekstra yang dialami 

jantung misalnya membawa beban berat, dapat mengakibatkan 

meningkatnya keperluan oksigen ke otot jantung. Kekurangan 

suplai oksigen ke otot jantung menyebabkan dada sakit (Iman 

Soeharto, 2004). Semakin meningkatnya beban kerja, maka 

konsumsi oksigen akan meningkat secara proporsional sampai 

didapat kondisi maksimumnya. Beban kerja yang lebih tinggi 

yang tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi aerobik, 

disebabkan oleh kandungan oksigen yang tidak mencukupi 

untuk suatu proses aerobik. Akibatnya adalah manifestasi rasa 

lelah yang ditandai dengan meningkatnya kandungan asam 

laktat (Eko Nurmianto, 2003).   

 (2) Tekanan darah rendah 

 Penurunan kapasitas karena serangan jantung mungkin 

menyebabkan tekanan darah menjadi amat rendah sedemikian 

rupa, sehingga menyebabkan darah tidak cukup mengalir ke 

arteri koroner maupun ke bagian tubuh yang lain (Iman 

Soeharto, 2004). Dengan berkurangnya jumlah suplai darah 

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



92 
 

yang dipompa dari jantung, berakibat berkurang pula jumlah 

oksigen sehingga terbentuklah asam laktat. Asam laktat 

merupakan indikasi adanya kelelahan (Eko Nurmianto, 2003). 

Keluhan subjektif tekanan darah rendah adalah merasa lemah, 

cepat lelah dan sering kunang-kunang dan kleyengan (Achmad 

Djaeni Sediaoetama, 2006). 

 (3) Tekanan darah tinggi 

 Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu 

faktor risiko penyakit jantung koroner. Tekanan darah yang 

tinggi secara terus menerus menyebabkan kerusakan sistem 

pembuluh darah arteri dengan perlahan–lahan. Arteri tersebut 

mengalami suatu proses pengerasan. Pengerasan pembuluh–

pembuluh tersebut dapat juga disebabkan oleh endapan lemak 

pada dinding. Proses ini menyempitkan lumen (rongga atau 

ruang) yang terdapat di dalam pembuluh darah,sehingga aliran 

darah menjadi terhalang (Iman Soeharto, 2004). Glikogen yang 

terdapat dalam otot terpecah menjadi energi, dan membentuk 

asam laktat. Dalam proses ini asam laktat akan memberikan 

indikasi adanya kelelahan otot secara lokal, karena kurangnya 

jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai 

darah yang dipompa dari jantung (Eko Nurmianto, 2003).  
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 f) Keadaan psikologis 

Adriana Pusparini dalam Sugeng Budiono A.M dkk  

(2003) menjelaskan bahwa faktor psikologi memainkan peran 

besar, karena penyakit dan kelelahan itu dapat timbul dari konflik 

mental yang terjadi di lingkungan pekerjaan yang akhirnya dapat 

mempengaruhi kondisi fisik pekerja. Tenaga kerja yang 

mempunyai masalah psikologis dan kesulitan-kesulitan lainnya 

amatlah mudah untuk mengidap suatu bentuk kelelahan kronis dan 

sangatlah sulit melepaskan keterkaitannya dengan masalah 

kejiwaan. 

 2) Faktor ekstern 

  a) Beban kerja 

Setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus 

sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan 

kognitif maupun keterbatasan manusia yang menerima beban 

tersebut (Tarwaka dkk, 2004). Beban kerja suatu aktivitas 

pekerjaan menentukan berapa lama tenaga kerja dapat atau mampu 

bekerja sesuai dengan kapasitas kemampuan bekerja tenaga kerja 

tersebut. Makin berat beban kerja fisiologis, makin pendek waktu 

seseorang tenaga kerja dapat bekerja tanpa kelelahan atau 

gangguan kesehatan (Suma’mur, 2009).  

Semakin meningkatnya beban kerja, maka konsumsi 

oksigen akan meningkat secara proporsional sampai didapat 
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kondisi maksimumnya. Beban kerja yang lebih tinggi yang tidak 

dapat dilaksanakan dalam kondisi aerobik, disebabkan oleh 

kandungan oksigen yang tidak mencukupi untuk suatu proses 

aerobik. Akibatnya adalah manifestasi rasa lelah yang ditandai 

dengan meningkatnya kandungan asam laktat (Eko Nurmianto, 

2003). Beban kerja pada tenaga kerja di penggilingan padi 

termasuk beban kerja berat.  

 b) Lingkungan fisik 

 (1)  Iklim Kerja 

Lingkungan fisik yang mempengaruhi kelelahan pada 

tenaga kerja penggilingan padi selain kebisingan adalah iklim 

kerja. Iyus Hidayat dalam Sugeng Budiono A.M dkk (2003) 

menjelaskan bahwa iklim kerja panas merupakan mikro 

meteorologi dari lingkungan kerja. Iklim kerja ini sangat erat 

kaitannya dengan suhu udara, kelembaban, kecepatan gerakan 

udara dan panas radiasi.  

Mikroklimat yang tidak dikendalikan dengan baik 

akan berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan pekerja dan 

gangguan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan beban 

kerja, mempercepat munculnya kelelahan dan keluhan subjektif 

serta menurunkan produktivitas kerja (Tarwaka dkk, 2004). 

Suhu nyaman bagi orang Indonesia adalah antara 24-

26°C. Suhu panas mengurangi kelincahan, memperpanjang 
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waktu reaksi dan memperlambat waktu pengambilan 

keputusan, mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu 

koordinasi saraf perasa dan motoris serta memudahkan emosi 

untuk dirangsang (Suma’mur, 2009).  

Beratnya efek kesehatan karena panas lebih tinggi 

tergantung pada suhu, kelembapan dan lamanya pemajanan. 

Dengan urutan kegentingan yang semakin tinggi, efeknya 

adalah kelesuan, mudah marah, tidak nyaman; kinerja menurun 

dan kurang konsentrasi; kemerahan kulit akibat panas; 

kecapaian akibat panas dan stroke panas (Harrington J.M dan 

Gill F.S, 2005). 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

C. Hipotesis 

Hasil suatu penelitian pada hakikatnya adalah suatu jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di dalam perencanaan penelitian. 

Untuk mengarahkan kepada hasil penelitian ini maka di dalam perencanaan 

penelitian perlu dirumuskan jawaban sementara dari penelitian ini. Jawaban 

sementara dari suatu penelitian ini biasanya disebut hipotesis. Jadi hipotesis di 

dalam suatu penelitian berarti jawaban sementara penelitian, patokan duga 
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atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian 

tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2002). Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

ada pengaruh intensitas kebisingan terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja 

penggilingan padi di kecamatan Mojolaban Sukoharjo. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik 

yaitu peneliti mencoba untuk mencari hubungan antar variabel faktor risiko 

dan efek yang analisisnya untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar 

variabel itu sehingga perlu disusun hipotesisnya (Mochammad Arief T.Q, 

2004). 

Berdasarkan pendekatannya, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan Cross Sectional karena variabel sebab atau risiko dan akibat atau 

kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara 

simultan (dalam waktu yang bersamaan). Pengumpulan data untuk jenis 

penelitian ini, baik untuk variabel sebab maupun variabel akibat dilakukan 

secara bersama-sama atau sekaligus (Soekidjo Notoatmojo, 2002). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

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



98 
 

Penelitian ini dilaksanakan di penggilingan padi PB Lumbung dan 

PB Sri Mulyo di kecamatan Mojolaban Sukoharjo, pada bulan Juni 2010. 

 

C. Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2002). Populasi dalam penelitian ini adalah semua tenaga kerja di 

penggilingan padi PB Lumbung dan PB Sri Mulyo di kecamatan Mojolaban 

Sukoharjo yang berjumlah 21 orang, dengan rincian tenaga kerja di 

penggilingan padi PB Lumbung 12 orang dan PB Sri Mulyo 9 orang. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2002). Subjek yang diambil untuk 

dijadikan sampel penelitian adalah yang memenuhi kriteria inklusi sebagai 

berikut : 

1. Jenis kelamin : laki-laki 

2. Usia : 20-49 tahun 

3. Masa kerja lebih dari 5 tahun. 

4. Status gizi normal. 

5. Kondisi kesehatan baik atau sehat dan tidak dalam keadaan sakit, seperti 

sakit jantung koroner, sakit tekanan darah rendah dan sakit tekanan darah 

tinggi. 
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D. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan menggunakan purposive sampling 

yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya (Soekidjo Notoatmojo, 2002).  

Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah 21 orang yang berasal 

dari penggilingan padi PB Lumbung dan PB Sri Mulyo di kecamatan 

Mojolaban Sukoharjo. Untuk mengambil sampel dari populasi yang ada yaitu 

dengan menggunakan purposive sampling atau pengambilan sampel sesuai 

kriteria inklusi diatas. Sehingga dari populasi yang berjumlah 21 orang 

tersebut terpilih 17 orang yang menjadi sampel untuk penelitian ini. 

Sedangkan yang 4 (empat) orang tidak bisa menjadi sampel dikarenakan 

usianya tidak sesuai dengan kriteria inklusi. 

 

E. Kerangka Konsep 
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Gambar 2. Kerangka Konsep  

 

F. Identifikasi Variabel Penelitian 

 1. Variabel Bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya 

atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah intensitas kebisingan. 

 2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kelelahan kerja. 

3. Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu adalah variabel yang mempengaruhi 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel pengganggu 

dalam penelitian ini ada 2 yaitu :  

a. Variabel pengganggu terkendali : usia, jenis kelamin, lama/masa kerja, 

kondisi kesehatan, status gizi dan beban kerja. 

b. Variabel pengganggu tidak terkendali : keadaan psikologi dan 

lingkungan kerja. 

 

Variabel pengganggu tidak terkendali 
 
- Keadaan psikologi 
- Lingkungan kerja 
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G. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 1. Intensitas kebisingan  

Intensitas kebisingan adalah suara yang dihasilkan dari mesin 

penggilingan padi. Dalam penelitian ini yang diukur adalah intensitas 

kebisingan di lingkungan kerja tersebut. Untuk mengetahui intensitas 

kebisingan yaitu melalui pengukuran langsung pada tempat kerja yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan : 

   Alat ukur : Sound Level Meter 

   Satuan : dB(A) 

Hasil pengukuran dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu 

intensitas kebisingan di atas 85 dB(A) dan intensitas kebisingan di bawah 

85 dB(A). 

   Skala pengukuran : nominal 

  2. Kelelahan kerja  

Kelelahan kerja adalah kelelahan yang terjadi pada manusia oleh 

karena kerja yang dilakukan. Untuk mengetahui kelelahan kerja yaitu 

melalui pengukuran langsung kepada tenaga kerjanya dengan 

menggunakan :   

   Alat ukur : Reaction Timer Lakassidaya 

   Satuan : milidetik    

Hasil pengukuran dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu 

lelah berat dengan kriteria waktu reaksi x ≥ 580,0 dan tidak lelah berat 

dengan kriteria waktu reaksi x < 580,0. 
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   Skala pengukuran  : nominal 

 3. Usia  

Usia adalah waktu yang dihitung berdasarkan tahun kelahiran, 

hingga saat penelitian dilakukan, yang dihitung dalam tahun. 

  

4.  Jenis kelamin 

Jenis kelamin adalah istilah yang membedakan antara laki-laki 

dan perempuan secara biologis dan dibawa sejak lahir dengan sejumlah 

sifat yang diterima orang sebagai karakteristik laki-laki dan perempuan. 

Jenis kelamin yang diambil dalam penelitian ini adalah yang berjenis 

kelamin laki-laki.  

5. Masa kerja 

Masa Kerja adalah lama waktu seseorang bekerja sejak diterima 

di penggilingan padi sampai dilakukan penelitian. 

6. Kondisi kesehatan 

Kondisi kesehatan adalah suatu kondisi fisik, mental dan sosial 

seseorang pada waktu dilakukan penelitian, yang tidak saja bebas dari 

penyakit atau gangguan kesehatan melainkan juga menunjukkan 

kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. 

7. Beban kerja 

Beban kerja adalah setiap beban kerja yang diterima oleh 

seseorang yang harus sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan 

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



103 
 

fisik, kemampuan kognitif maupun keterbatasan manusia yang menerima 

beban tersebut.                

8. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja adalah faktor-faktor keadaan di sekitar tempat 

kerja seperti mikroklimat dan kebisingan. Evalusi lingkungan dilakukan 

dengan cara pengukuran kondisi tempat kerja. 

9. Status gizi 

Status gizi adalah tingkat gizi dari tenaga kerja yang diukur 

dengan tinggi badan dan berat badan yang dapat menentukan besarnya 

Indeks Massa Tubuh (IMT atau Body Mass Index (BMI)). 

 

H. Desain Penelitian 
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Gambar 3. Desain Penelitian 

 Keterangan : 

 X1 : subjek yang mengalami kelelahan berat yang bekerja di tempat yang 

mempunyai intensitas kebisingan di atas 85 dB(A). 

 X2 : subjek yang tidak mengalami kelelahan berat yang bekerja di tempat 

yang mempunyai intensitas kebisingan di atas 85 dB(A). 

 X3 : subjek yang mengalami kelelahan berat yang bekerja di tempat yang 

mempunyai intensitas kebisingan di bawah 85 dB(A). 

 X4 : subjek yang tidak mengalami kelelahan berat yang bekerja di tempat 

yang mempunyai intensitas kebisingan di bawah 85 dB(A). 

 

I. Teknik Pengambilan Data 
 

Pada penelitian ini pengambilan data disesuaikan dengan jenis data 

sebagai berikut:  

1. Data primer yang meliputi hasil pengukuran intensitas kebisingan, hasil 

pengukuran kelelahan kerja responden, hasil pengukuran tinggi badan dan 

berat badan responden serta hasil wawancara mengenai identitas 

responden. 

  2.  Data sekunder dikumpulkan dengan cara pencatatan mengenai gambaran 

umum perusahaan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari 

buku referensi yang berisi teori yang relevan terhadap objek yang diteliti 
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serta berasal dari artikel maupun jurnal dari suatu media tertentu yang 

sesuai dengan objek yang diteliti. 

 

J. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-

tahap sebagai berikut :  

 1. Tahap Persiapan 

Survei pendahuluan ke tempat penelitian untuk melihat kondisi 

tempat kerja, proses kerja, serta kondisi tenaga kerja. Kemudian 

mempersiapkan proposal. Setelah itu mencari surat izin penelitian ke 

Bappeda Sukoharjo. Setelah proposal penelitian disahkan oleh 

pembimbing dan telah mendapatkan surat izin penelitian dari Bappeda 

Sukoharjo serta izin dari pemilik penggilingan padi PB Lumbung dan PB 

Sri Mulyo, mulai untuk melakukan pengambilan data. 

 2. Tahap Pelaksanaan  

Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu. Tahap 

pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Setelah mendapat izin dari pemilik penggilingan padi PB Lumbung 

dan PB Sri Mulyo, peneliti menjelaskan tentang tujuan dari penelitian 

serta mengkonfirmasikan mengenai instrumen yang dipakai dalam 

penelitian ini. 
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 b. Mewawancarai satu persatu tenaga kerja yang ada pada penggilingan 

padi mengenai identitas diri serta faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kelelahan kerja pada tenaga kerja kaitannya dengan 

intensitas kebisingan. 

 c. Menentukan sampel penelitian sesuai dengan kriteria inklusi. 

 d. Melakukan pengukuran intensitas kebisingan, kelelahan kerja pada 

tenaga kerja, tinggi badan dan barat badan. 

 e. Merekap data perolehan hasil penelitian. 

 3. Tahap Penyelesaian 

 Mengumpulkan semua data, mengolah, menganalisa dan menyimpulkan. 

 

K. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan peralatan untuk mendapatkan data 

sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peralatan yang 

digunakan untuk pengambilan data beserta pendukungnya adalah :  

 1. Sound Level Meter, yaitu alat pengukur kebisingan yang digunakan untuk 

mengukur intensitas kebisingan di tempat kerja. Pengukuran kebisingan 

dengan menggunakan alat Sound Level Meter merk Rion Type NA-20 

dilakukan selama tenaga kerja bekerja. Pengukuran kebisingan dilakukan 

di ruang penggilingan padi pada mesin yang dioperasikan sebagai sumber 

bising dan di tempat penjemuran padi. 

 Adapun cara kerja Sound Level Meter adalah sebagai berikut : 

 a. Pasang baterai. 
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 b. Cek voltase. 

 1) Putar switch ke ”BATT”. 

 2) Jika jarum tidak menunujk pada pointer ”BATT”, maka voltase 

baterai telah habis. 

 c. Kalibrasi  

 1) Putar switch/in the level indicating window at centre pada 70 dB.   

 2)  Pada FILTER-CAL-INT switch ke ”CAL”. 

  Jarum akan menunjuk pada CAL mark, jika tidak maka putar 

sensitivity adjustment.  

 d. Pengukuran 

  1) Putar switch ke A. 

  2) Putar FILTER-CAL-INT kea rah INT. 

  3) Putar level switch dengan tingkat kebisingan yang terukur. 

  4) Gunakan Meter Dynamic Characteristic Selector Switch “FAST” 

karena jenis kebisingannya continue. 

 5) Pengukuran dilakukan selama 1-2 menit, mikropon diarahkan ke 

sumber kebisingan. 

 6) Jarak Sound Level Meter dengan sumber bising adalah sesuai 

dengan posisi tenaga kerja selama kerja. 

 7) Angka skala dibaca setelah panah penunjuk dalam keadaan stabil. 

 2. Reaction Timer type Lakassidaya L 77, yaitu alat pengukur waktu reaksi 

yang digunakan untuk mengukur kelelahan kerja pada tenaga kerja. 
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Pengukuran kelelahan kerja dilakukan di ruang istirahat tenaga kerja 

dengan cara sebagai berikut : 

 a.  Setelah alat Reaction Timer siap untuk dipakai, sampel yang telah 

bekerja sudah siap diperiksa, masuk ke ruang penelitian satu per satu 

untuk melakukan pengukuran kelelahan. 

b.  Sebelum dilakukan pemeriksaan sampel diberikan arahan dan petunjuk 

penggunaan alat tersebut. 

 c.  Sampel diukur waktu reaksinya selama 20 kali pengukuran. 

 d.  Mencatat hasil dalam lembar pengukuran kelelahan yang dilakukan 

selama 20 kali pengukuran. 

 Adapun cara kerja Reaction Timer adalah sebagai berikut: 

 1.  Hubungkan alat dengan sumber tenaga (listrik/baterai). 

 2. Hidupkan alat dengan menekan tombol on/off pada on (hidup). 

 3.  Reset angka penampilan sehingga menunjukkan angka “0,000” dengan 

menekan tombol “Nol”. 

 4.  Pilih rangsang suara atau cahaya yang dikehendaki dengan menekan 

tombol “suara atau cahaya”. Pilih suara. 

 5.  Subjek yang akan diperiksa diminta menekan tombol subjek (mouse) 

dan diminta secepatnya menekan tombol setelah mendengar suara dari 

sumber rangsang. 

 6.  Untuk memberikan rangsang, pemeriksa menekan tombol pemeriksa. 

 7.  Setelah diberi rangsang, subjek menekan tombol maka pada layar kecil 

akan menunjukkan angka waktu reaksi dengan “satuan milli detik”. 

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



109 
 

 8.  Pemeriksaan diulangi sampai 20 kali rangsang cahaya. 

 9.  Data yang dianalisa (diambil rata-rata) yaitu skor hasil 10 kali 

pengukuran ditengah (5 kali pengukuran awal dan akhir dibuang). 

 10. Catat keseluruhan hasil pada formulir. 

 11. Setelah selesai pemeriksaan matikan alat dengan menekan tombol 

“on/off ”pada off dan lepaskan alat dari sumber tenaga  

Perlu diperhatikan agar hasil lebih akurat, adalah pemberian 

rangsang tidak kontinyu, jarak maksimal sumber rangsang dengan subyek 

yang diperiksa maksimum 0,5 meter, konsentrasi subyek hanya pada 

sumber rangsang (tidak boleh melihat alat ataupun pemeriksa) serta waktu 

reaksi yang digunakan dapat keduanya atau hanya salah satu (suara atau 

cahaya saja). 

Data yang dianalisa yaitu dengan diambil nilai rata-ratanya dari 

dua puluh kali pengukuran adalah hasil sepuluh kali pengukuran di tengah 

atau lima kali pengukuran awal dan akhir dibuang. Kemudian setelah 

didapat nilai rata-rata seperti di atas, data dibandingkan dengan standar 

pembanding Reaction Timer type Lakassidaya L 77 yaitu sebagai berikut : 

1)  Lelah berat dengan kriteria waktu reaksi x ≥ 580,0. 

2)  Tidak lelah berat dengan kriteria waktu reaksi x < 580,0. 

 3. Timbangan berat badan, yaitu alat untuk mengukur barat badan pekerja di 

penggilingan padi. 

 4. Antropometer, alat untuk mengukur tinggi badan pekerja di penggilingan 

padi.  
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  Adapun cara kerjanya adalah sebagai berikut :  

  1) Pasang antropometer pada bagian tubuh responden yang akan diukur 

pada posisi berdiri.   

  2) Lalu lihat angka pada skala yang tertera pada antropometer. Catat 

hasilnya. 

 3) Untuk mengukur antropometri statis berdiri dilakukan dengan batasan-

batasan. Untuk mengukur tinggi badan, batasannya bagian kepala 

paling atas sampai dengan alas kaki dalam keadaan berdiri tegak dan 

kepala menempel di tembok. 

 5. Lembar hasil pengukuran, yaitu daftar yang berisi pencatatan data hasil 

pengukuran. 

6. Alat tulis, yaitu untuk mencatat hasil dari pengukuran. 

 

L. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing 

Adalah meneliti data yang diperoleh meliputi kelengkapan, 

kesinambungan data dan keseragaman data terhadap hasil pengukuran, 

hasil pengamatan dan jawaban kuesioner responden yang dilakukan 

pada saat survei. Apabila ada kekurangan atau tidak 

berkesinambungan atau tidak seragam akan dapat segera dilengkapi 

dan diperbaiki. 

b. Koding 
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Adalah memberikan kode-kode tertentu pada variabel penelitian untuk 

mempermudah analisa data. 

c. Entri Data 

Adalah memasukkan data penelitian ke dalam program komputer 

untuk dilakukan pengolahan data. 

d. Tabulating 

Adalah mentabulasikan data kebentuk tabel dan melakukan 

perhitungan. 

 

2. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya adalah 

menganalisis data, sehingga data tersebut dapat ditarik suatu 

kesimpulannya. Adapun data dianalisis dengan bantuan program komputer 

yaitu SPSS versi 11.0. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh intensitas 

kebisingan terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja digunakan uji 

statistik Fisher Exact Probability Test.  

Interpretasi hasil uji statistik Fisher Exact Probability Test 

dengan menggunakan program komputer SPSS versi 11.0 adalah sebagai 

berikut : 

1) Jika p value ≤ 0,01 maka hasil uji dinyatakan sangat signifikan. 

2) Jika p value > 0,01 tetapi < 0,05 maka hasil uji dinyatakan signifikan. 

3) Jika p value > 0,05 maka hasil uji dinyatakan tidak signifikan (Luknis 

Sabri dan Sutanto Priyo Hastono, 2008). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.  Gambaran Umum Perusahaan 

PB Lumbung dan PB Sri Mulyo merupakan industri kecil yang 

bergerak di bidang penggilingan padi. PB Lumbung terletak di Dukuh 

Premban RT 02/6 Klumprit, Mojolaban Sukoharjo. Pemilik penggilingan padi 

PB Lumbung ini adalah Bapak Hartono yang mendirikan penggilingan padi 

ini sejak tahun 2003. Dalam proses produksinya PB Lumbung menggunakan 5 

unit mesin yang terdiri dari 2 unit mesin pecah gabah dan 3 unit mesin 

pemutih. Setiap harinya industri ini beroperasi selama 8 jam yaitu dari jam 

08.00-16.00 dengan istirahat 1 jam, yaitu dari jam 12.00-13.00. Dalam satu 

minggu industri ini libur satu hari, yaitu pada hari minggu dan pada tanggal 

merah juga ikut libur. Jumlah tenaga kerja industri ini semuanya adalah 12 

orang, dengan rincian yang bekerja di dalam ruang mesin penggilingan padi 

sebanyak 5 orang dan yang bekerja di luar ruangan yaitu di tempat 

penjemuran padi sebanyak 7 orang.  

PB Sri Mulyo terletak di Dukuh Candirejo RT 02/5 Klumprit, 

Mojolaban Sukoharjo. Pemilik penggilingan padi PB Sri Mulyo ini adalah 

Bapak Sri Yanto yang mendirikan penggilingan padi ini sejak tahun 1992. 

Dalam proses produksinya PB Sri Mulyo menggunakan 3 unit mesin yang 

terdiri dari 1 unit mesin pecah gabah, 1 unit mesin pemutih dan 1 unit mesin 

wuluh. Setiap harinya industri ini beroperasi selama 8 jam yaitu dari jam 
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08.00-16.00 dengan istirahat 1 jam, yaitu dari jam 12.00-13.00. Dalam satu 

minggu industri ini libur satu hari, yaitu pada hari minggu dan pada tanggal 

merah juga ikut libur. Jumlah tenaga kerja industri ini semuanya adalah 9 

orang, dengan rincian yang bekerja di dalam ruang mesin penggilingan padi 

sebanyak 3 orang dan yang bekerja di luar ruangan yaitu di tempat 

penjemuran padi sebanyak 6 orang. 

Dari pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian dapat 

diketahui bahwa tenaga kerja yang ada tidak ada yang memakai masker, 

padahal pada tempat kerja tersebut kadar debu padinya cukup banyak. Selain 

itu kebisingan yang ditimbulkan dari semua mesin yang beroperasi cukup 

tinggi dan tenaga kerja tidak ada yang memakai ear plug, hal tersebut peneliti 

ketahui dari pengukuran yang peneliti lakukan. 

 

B. Karakteristik Subjek Penelitian 

 1. Umur dan Jenis Kelamin 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa rata-rata umur responden 

pada penelitian ini 38,47 tahun dengan umur minimal responden adalah 23 

tahun dan umur maksimal responden adalah 49 tahun. Standar deviasi 

umur responden adalah 8,308. Sedangkan jenis kelamin dari tenaga kerja 

yang menjadi sampel adalah laki-laki. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 17 orang, dengan rincian sampel yang bekerja di dalam ruang 

mesin penggilingan padi yang mempunyai intensitas kebisingan di atas 85 

dB(A) sebanyak 8 orang dan sampel yang bekerja di luar ruangan yaitu di 
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tempat penjemuran padi yang mempunyai intensitas kebisingan di bawah 

85 dB(A) sebanyak 9 orang. Adapun sebaran responden berdasar usia 

dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 1.1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur 
Umur (tahun) Frekuensi Prosentase (%) 

≤ 38,47 9 52,94 
≥ 38,47 8 47,06 
Jumlah 17 100 

 

2. Tinggi Badan  

Dari hasil pengukuran diketahui bahwa rata-rata tinggi badan 

responden pada penelitian ini 157,59 cm dengan tinggi badan minimal 

responden adalah 154 cm dan tinggi badan maksimal responden adalah 

163 cm. Standar deviasi tinggi badan responden adalah 2,938. Adapun 

sebaran responden berdasar tinggi badan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 1.2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan tinggi badan 
 

 

 

 

3. Berat Badan 

Dari hasil pengukuran diketahui bahwa rata-rata berat badan 

responden pada penelitian ini 55,71 kg dengan berat badan minimal 

responden adalah 52 kg dan berat badan maksimal responden adalah 61 

kg. Standar deviasi berat badan responden adalah 2,418. Adapun sebaran 

responden berdasar berat badan dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

Tinggi Badan(cm) Frekuensi Prosentase (%) 
≤ 157,59 9 52,94 
≥ 157,59 8 47,06 
Jumlah 17 100 
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Tabel 1.3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan berat badan 
Berat Badan (kg) Frekuensi Prosentase (%) 

≤ 55,71 9 52,94 
≥ 55,71 8 47,06 
Jumlah 17 100 

 

C. Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan Tempat Kerja 

Pengukuran intensitas kebisingan pada tempat kerja dilakukan dalam 

5 (lima) titik pengukuran dan dilakukan setiap jam, sehingga pengukuran 

dilakukan 7 (tujuh) kali. Pengukuran dilakukan di dalam ruang mesin 

penggilingan padi dan di luar ruangan yaitu di tempat penjemuran padi. Hasil 

pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.4. Hasil pengukuran intensitas kebisingan di dalam ruangan 
No Jam Lek (dBA) 
1 08.30 92,23 
2 09.30 91,44 
3 10.30 93,52 
4 11.30 94,72 
5 13.30 96,80 
6 14.30 96,32 
7 15.30 91,61 

Terendah 
Tertinggi 

91,44 
96,80 

 

Tabel 1.5. Hasil pengukuran intensitas kebisingan di luar ruangan 
No Jam Lek (dBA) 
1 08.30 74,39 
2 09.30 72,56 
3 10.30 74,66 
4 11.30 75,33 
5 13.30 76,80 
6 14.30 74,11 
7 15.30 69,52 

Terendah 
Tertinggi 

69,52 
76,80 
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Intensitas kebisingan di dalam ruangan yang tertinggi didapatkan 

pada jam 13.30 WIB yaitu 96,80 dB(A) dan intensitas kebisingan terendah 

didapatkan pada jam 09.30 WIB yaitu 91,44 dB(A). Sedangkan intensitas 

kebisingan di luar ruangan yang tertinggi didapatkan pada jam 13.30 WIB 

yaitu 76,80 dB(A) dan intensitas kebisingan terendah didapatkan pada jam 

15.30 WIB yaitu 69,52 dB(A). 

Selama penelitian dilakukan tidak ada penambahan mesin dan alat-

alat lainnya yang dapat menambah intensitas kebisingan. Selain itu selama 

penelitian dilakukan alat yang beroperasi untuk produksi sama, sehingga 

intensitas kebisingan tidak jauh berbeda dibandingkan hari-hari lainnya. 

 

D. Hasil Pengukuran Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja 

Pengukuran kelelahan kerja pada tenaga kerja dilakukan setelah 

kerja. Pengukuran dilakukan terhadap tenaga kerja yang bekerja di dalam 

ruang mesin penggilingan padi yang mempunyai intensitas kebisingan di atas 

85 dB (A) dan tenaga kerja yang bekerja di luar ruangan yaitu di tempat 

penjemuran padi yang mempunyai intensitas kebisingan di bawah 85 dB(A). 

Untuk data hasil pengukuran yang lengkap dapat dilihat pada lampiran C. Dari 

data hasil pengukuran kelelahan tersebut, data yang dianalisa (diambil rata-

rata) yaitu skor hasil 10 kali pengukuran ditengah (5 kali pengukuran awal dan 

akhir dibuang). Hasil perhitungan pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini :  
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Tabel 1.6. Hasil Perhitungan Pengukuran Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja 
yang Terpapar Intensitas Kebisingan di Atas 85 dB(A) 

Nama Waktu Reaksi (milli detik) Tingkat Kelelahan 
Lelah berat Tidak lelah berat 

A 495,15  √ 
B 496,33  √ 
C 600,98 √  
D 585,01 √  
E 587,95 √  
F 595,07 √  
G 596,91 √  
H 594,67 √  

 
Tabel 1.7. Hasil Perhitungan Pengukuran Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja 

yang Terpapar Intensitas Kebisingan di Bawah 85 d(B)A  
Nama Waktu Reaksi (milli detik) Tingkat Kelelahan 

Lelah berat Tidak lelah berat 
I 581,65 √  
J 581,56 √  
K 486,56  √ 
L 493,75  √ 
M 496,15  √ 
N 497,84  √ 
O 474,34  √ 
P 492,75  √ 
Q 460,00  √ 

 
 

E. Uji Fisher Exact Probability Test Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja  

Untuk menganalisis data dan uji signifikansi hipotesis menggunakan 

uji statistik fisher exact probability test. Hasil pengukuran untuk intensitas 

kebisingan dan kelelahan kerja pada tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 

berikut :  
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Tabel 1. 8.  Hasil pengukuran intensitas kebisingan dan kelelahan kerja pada 
tenaga kerja 

Kriteria Mengalami 
kelelahan berat 

Tidak mengalami 
kelelahan berat 

Jumlah 

Terpapar intensitas 
kebisingan > 85 dB(A) 

6 2 8 

Terpapar intensitas 
kebisingan < 85 dB(A) 

2 7 9 

Jumlah 8 9 17 
 
Tabel 1.9. Hasil pengukuran kelelahan kerja pada tenaga kerja yang bekerja 

pada intensitas kebisingan > 85 dB(A) 
Kriteria Frekuensi Prosentase (%) 

Mengalami kelelahan berat 6 75 
Tidak mengalami kelelahan berat 2 25 

Jumlah 8 100 
 
Tabel 1.10. Hasil pengukuran kelelahan kerja pada tenaga kerja yang bekerja 

pada intensitas kebisingan < 85 dB(A) 
Kriteria Frekuensi Prosentase (%) 

Mengalami kelelahan berat 2 22,22 
Tidak mengalami kelelahan berat 7 77,78 

Jumlah 9 100 
 

Tenaga kerja yang bekerja di dalam ruangan mesin penggilingan 

padi yang mempunyai intensitas kebisingan di atas 85 dB(A), sebanyak 75% 

tenaga kerja mengalami kelelahan berat dan 25% tenaga kerja tidak 

mengalami kelelahan berat. Tenaga kerja yang bekerja di luar ruangan yaitu di 

tempat penjemuran padi yang mempunyai intensitas kebisingan di bawah 85 

dB(A), sebanyak 22,22% tenaga kerja mengalami kelelahan berat dan 77,78% 

tenaga kerja tidak mengalami kelelahan berat. Hasil analisis data dengan 

menggunakan uji fisher exact probability test yang dibantu dengan program 

SPSS 11.0 diperoleh hasil nilai exact sig. (1-sided) 0,044.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Subjek Penelitian 

Pemilihan responden berjenis kelamin sama yaitu laki-

laki, dimaksudkan untuk memperoleh karakteristik responden yang 

hampir sama. Hal ini dikarenakan wanita dua kali lebih sering 

mengalami sindrom kelelahan kronis daripada pria dan sangat umum 

ditemukan. Hal ini diartikan sebagai onset baru dari kelelahan yang 

persisten/kambuh tanpa ada kelelahan sebelumnya, yang tidak berkurang 

dengan istirahat dan cukup berat sampai dapat mengurangi kemampuan dalam 

aktivitas sehari-hari sebanyak 50% dari semula, selama ≥ 6 bulan (Patrick 

Davey, 2005).  

Tenaga kerja yang diteliti atau yang digunakan sebagai sampel 

adalah yang berusia antara 20-49 tahun. Berdasarkan teori yang ada umur 

seseorang berbanding langsung dengan kapasitas fisik sampai batas tertentu 

dan mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Pada umur 50-60 tahun 

kekuatan otot menurun sebesar 25%, kemampuan sensoris-motoris menurun 

sebanyak 60% (Tarwaka dkk, 2004).  

Tenaga kerja yang diteliti atau yang digunakan sebagai sampel 

adalah yang mempunyai status gizi normal yaitu yang memiliki IMT 18,5-

24,9 (Suma’mur, 2009). Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa rata-rata 

tinggi badan sampel yaitu 157,59 cm dan rata-rata berat badan sampel yaitu 

55,71 kg. Dengan rata-rata tinggi badan dan berat badan yang demikian maka 
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sampel mempunyai status gizi normal. R.M.S. Jusuf dalam Sugeng Budiono 

A.M dkk (2003) menjelaskan bahwa seorang tenaga kerja dengan keadaan gizi 

yang baik akan memiliki kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang lebih baik.   

Dengan menyamakan karakteristik responden tersebut 

dimaksudkan agar kelelahan kerja pada tenaga kerja disebabkan 

oleh faktor kebisingan. 

 

B. Intensitas Kebisingan Tempat Kerja 

Intensitas kebisingan di dalam ruangan berkisar antara 91,44-96,80 

dB(A), dengan intensitas kebisingan tertinggi didapatkan pada jam 13.30 WIB 

yaitu 96,80 dB(A) dan intensitas kebisingan terendah didapatkan pada jam 

09.30 WIB yaitu 91,44 dB(A). Sedangkan intensitas kebisingan di luar 

ruangan berkisar antara 69,52-76,80 dB(A), dengan intensitas kebisingan 

tertinggi didapatkan pada jam 13.30 WIB yaitu 76,80 dB(A) dan intensitas 

kebisingan terendah didapatkan pada jam 15.30 WIB yaitu 69,52 dB(A). NAB 

kebisingan di tempat kerja berdasarkan Kepmenaker No. Kep-51/MEN/1999, 

besarnya rata-rata adalah 85 dB(A) untuk waktu kerja terus menerus tidak 

lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu (Tarwaka dkk, 2004).  

Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa 

intensitas kebisingan pada tempat kerja di dalam ruang mesin 

penggilingan padi melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang 

diperkenankan. Sedangkan intensitas kebisingan pada tempat 

kerja di luar ruangan yaitu di tempat penjemuran padi tidak melebihi 

NAB yang diperkenankan.  
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 Dalam bekerja semua tenaga kerja tidak memakai ear 

plug. Sehingga intensitas kebisingan yang melebihi Nilai Ambang 

Batas tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Menurut 

Budiman Chandra (2007) pengaruhnya berupa peningkatan sensitivitas 

tubuh seperti peningkatan sistem kardiovaskular dalam bentuk kenaikan 

tekanan darah dan peningkatan denyut jantung, kerusakan pada indra 

pendengar yang dapat menyebabkan ketulian progresif serta 

menimbulkan gangguan komunikasi dengan pembicaraan. Kebisingan 

dapat mengganggu konsentrasi pekerja pada pekerjaannya, terutama suara 

yang bernada tinggi, karena dapat menimbulkan reaksi psikologis dan 

kelelahan (Budiman Chandra, 2007). 

Sehingga untuk menghindari intensitas kebisingan yang 

melebihi NAB tersebut perlu adanya pengendalian. Pengendalian 

yang bisa dilakukan adalah dengan memakai alat pelindung 

telinga, seperti ear plug. Alat ini dapat mengurangi suara 

sampai 20 dB(A) (Tarwaka, 2008). 

 

C. Analisa Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja 

Pengukuran kelelahan kerja pada tenaga kerja dilakukan setelah 

kerja. Pengukuran dilakukan terhadap tenaga kerja yang bekerja di dalam 

ruang mesin penggilingan padi yang mempunyai intensitas kebisingan di atas 

85 dB (A) dan tenaga kerja yang bekerja di luar ruangan yaitu di tempat 

penjemuran padi yang mempunyai intensitas kebisingan di bawah 85 dB(A). 

Dari data hasil pengukuran kelelahan tersebut, data yang dianalisa (diambil 
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rata-rata) yaitu skor hasil 10 kali pengukuran ditengah (5 kali pengukuran 

awal dan akhir dibuang). 

Dari hasil perhitungan kelelahan kerja pada tenaga kerja, tenaga 

kerja yang bekerja di dalam ruangan mesin penggilingan padi yang 

mempunyai intensitas kebisingan di atas 85 dB(A), sebanyak 75% tenaga 

kerja mengalami kelelahan berat dan 25% tenaga kerja tidak mengalami 

kelelahan berat. Tenaga kerja yang bekerja di luar ruangan yaitu di tempat 

penjemuran padi yang mempunyai intensitas kebisingan di bawah 85 dB(A), 

sebanyak 22,22% tenaga kerja mengalami kelelahan berat dan 77,78% tenaga 

kerja tidak mengalami kelelahan berat. 

Hasil analisis data dengan menggunakan uji fisher exact probability 

test yang dibantu dengan program SPSS 11.0 diperoleh hasil nilai exact sig. 

(1-sided) 0,044 yaitu p value > 0,01 tetapi < 0,05. Pada penelitian ini peneliti 

mendapatkan bukti bahwa ada pengaruh yang signifikan intensitas kebisingan 

terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja. Hal tersebut membuktikan adanya 

teori bahwa kebisingan dapat mengganggu konsentrasi pekerja pada 

pekerjaannya, terutama suara yang bernada tinggi, karena dapat menimbulkan 

reaksi psikologis dan kelelahan (Budiman Chandra, 2007). 

Perbedaan tingkat kelelahan antara tenaga kerja yang bekerja di 

tempat yang terpapar kebisingan di atas 85 dB(A) dan di bawah 85 dB(A) 

sesuai dengan pendapat Yohanes Joko Supriyadi (2007), yang menyebutkan 

bahwa semakin tinggi paparan kebisingan semakin meningkatkan terjadinya 

kelelahan kerja. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
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signifikan kebisingan terhadap kelelahan tenaga kerja juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuni Ulfa Hanifa (2005), yang 

menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebisingan dengan 

kelelahan, maka ada pengaruh yang signifikan antara kebisingan terhadap 

kelelahan tenaga kerja.  

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik responden adalah berjenis kelamin laki-laki dengan umur 

antara 23-49 tahun. Responden mempunyai rata-rata tinggi badan 157,59 

cm dan rata-rata berat badan 55,71 kg, dengan demikian responden 

mempunyai status gizi normal. 

2. Intensitas kebisingan di dalam ruang mesin penggilingan padi melebihi 

NAB yang diperkenankan, dengan intensitas kebisingan berkisar antara 

91,44-96,80 dB(A). Sedangkan intensitas kebisingan di luar ruangan yaitu 

di tempat penjemuran padi tidak melebihi NAB yang diperkenankan, 

dengan intensitas kebisingan berkisar antara 69,52-76,80 dB(A). 

3. Tenaga kerja yang bekerja di dalam ruangan mesin penggilingan padi yang 

mempunyai intensitas kebisingan di atas 85 dB(A), sebanyak 75% tenaga 

kerja mengalami kelelahan berat dan 25% tenaga kerja tidak mengalami 

kelelahan berat. Tenaga kerja yang bekerja di luar ruangan yaitu di tempat 
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penjemuran padi yang mempunyai intensitas kebisingan di bawah 85 

dB(A), sebanyak 22,22% tenaga kerja mengalami kelelahan berat dan 

77,78% tenaga kerja tidak mengalami kelelahan berat. 

4. Hasil uji statistik fisher exact probability test menunjukkan bahwa nilai 

exact sig. (1-sided) 0,044. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan bukti 

bahwa ada pengaruh yang signifikan intensitas kebisingan terhadap 

kelelahan kerja pada tenaga kerja.  

 

B. Saran 

1. Bagi tenaga kerja sebaiknya menggunakan alat pelindung telinga atau ear 

plug untuk mencegah gangguan kesehatan yang dapat menimbulkan 

kelelahan akibat kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin penggilingan 

padi. 

2. Bagi pemilik penggilingan padi sebaiknya melakukan pengurangan 

kebisingan pada sumbernya dengan menempatkan peredam pada mesin 

penggilingan padi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelelahan lainnya.  
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