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ABSTRAK
ANALISIS FAKTOR BAHAYA KEBISINGAN DI AREA MESIN FINNING
DI PT. X SURABAYA
Devi Eka R*, Sumardiyono*, Seviana Rinawati*
Tujuan : Untuk mengidentifikasi peralatan sumber bising di area mesin finning,
membuat peta kebisingan (noise mapping) diarea mesin finning, menganalisis
hasil pengukuran intensitas kebisingan di area mesin finning di PT.X Surabaya,
menganalisis gangguan pendengaran di PT. X Surabaya.
Metode : Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif.
Pengambilan data mengenai analisis faktor bahaya kebisingan dilakukan melalui
observasi langsung kelapangan, wawancara kepada karyawan, melakukan
pengukuran serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dibahas
dengan membandingan dengan Permenakertrans RI No PER.13/MEN/X/2011
tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja.
Hasil : Nilai intensitas kebisingan paling tinggi pada lay out area mesin finning
PT. X pukul 16.00 WIB di titik 16 adalah 94,9 dBA melebihi NAB kebisingan
sebesar 85 dB. Intensitas kebisingan yang melebihi NAB pada noise mapping
pukul 16.00 WIB meliputi seluruh area mesin finning. Penurunan jumlah tenaga
kerja yang mengalami gangguan pendengaran berdasarkan pemeriksaan
audiometri dari tahun 2009 sampai tahun 2011 sebesar 27,27%.
Simpulan : Sumber bising berasal dari mesin finning, mesin separator, mesin
rotoblast, dan alat pemotong kayu. Seluruh area mesin finning pukul 16.00 WIB
yang ditunjukan pada noise mapping mempunyai intensitas kebisingan yang
melebihi NAB dan intensitas kebisingan paling tinggi di titik 16. Pengendalian
yang dilakukan perusahaan dengan memasang rambu-rambu peringatan daerah
dengan intensitas kebisingan tinggi, penyediaan alat pelindung telinga berupa ear
plug, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan mesin, pengukuran kebisingan
tiap 3 bulan sekali, pemberian training kepada tenaga kerja tentang alat pelindung
diri (APD). Penurunan jumlah tenaga kerja yang mengalami gangguan
pendengaran sebesar 27,27%.

Kata kunci : Kebisingan, Peta kebisingan (noise mapping)
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ABSTRACT
FACTOR ANALYSIS OF NOISE HAZARDS IN AREA MACHINE
FINNING PT. X SURABAYA
Devi Eka R*, Sumardiyono*, Seviana Rinawati*

Purpose : To identify the source of noise equipment in the area of finning
machine, make noise maps (noise mapping) in the area finning machine, analysis
the results of measurements of intensity noise in the area of finning machine PT.
X Surabaya, analyzing hearing loss in the PT. X Surabaya.
Method :The study was conducted using descriptive methods. Retrieval of data
on noise hazard factor analysis carried out through direct observation of
spaciousness, interview employees, take measurements and literature study. The
data obtained are then discussed by comparing with Permenakertrans
No.PER.13/MEN/X/2011 on the threshold value of factors of physics and
chemical factors in the workplace.
Result : Noise at high intensity values in the lay out area finning machine PT. X
at 16.00 WIB at the point 16 is 94.9 dBA noise exceeds the NAB by 85 dB.
Intensity noise exceeding the noise mapping NAB at 16.00 WIB covers the entire
area of finning machine. Decrease of workers who have a hearing loss based on
audiometric examination from 2009 to 2011 amounting to 27.27%.
Conclusion : Source of noise from finning machine, separator machine, machine
rotoblast, and wood cutting tools. The whole area finning machine shown at 16.00
WIB on noise mapping an intensity noise and intensity noise exceeds highest
NAB 16 points. Control of the company by posting warning signs in areas of high
intensity noise, provision ear protectors of ear plugs, care and maintenance of
equipment and machinery, noise measurements every 3 months, providing
training to workers of personal protective equipment (PPE) . Decrease in the
number of workers with a hearing loss of 27.27%.

Key words : Noise, Noise Mapping
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara-negara industri, bising merupakan masalah utama kesehatan
kerja. Menurut WHO dalam Ambar W (2004), diperkirakan hampir 14% dari
total tenaga kerja negara industri terpapar bising melebihi 90 dB di tempat
kerjanya. Diperkirakan lebih dari 20 juta orang di Amerika terpapar bising 85
dB atau lebih. Waugh dan Forcier mendapat data bahwa perusahaan kecil
sekitar Sydney mempunyai tingkat kebisingan 87 dB. Di Quebec-Canada,
Frechet mendapatkan data bahwa 55% daerah industri mempunyai tingkat
kebisingan di atas 85 dB dan menurut survei prevalensi NIHL (Noise Induced
Hearing Loss) atau TAB (Tuli Akibat Bising) bervariasi antara 40-50%.
Setiap tahun, sekitar tiga puluh juta orang di Amerika Serikat yang
pekerjaannya terpapar bahaya kebisingan. Kebisingan yang berhubungan
dengan gangguan pendengaran telah terdaftar sebagai salah satu keprihatinan
paling umum kesehatan kerja di Amerika Serikat selama lebih dari 25 tahun.
Sejak tahun 2004, Bureau of Labor Statistics melaporkan hampir 125.000
pekerja menderita gangguan pendengaran permanen. Pada tahun 2009 saja
Bureau of Labor Statistics melaporkan kasus pendengaran lebih dari 21.000
kerugian (OSHA, tt)
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Di Indonesia, di pabrik peleburan besi baja prevalensi NIHL 31,55%
pada

tingkat

paparan

kebisingan

85-105

dB

(Sundari,1994).

Di

perusahaan plywood di Tangerang, prevalensi NIHL 31,81% dengan paparan
kebisingan 86.1 -108.2 dB (Lusianawaty, 2002).
Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh
pekerjaan atau lingkungan kerja (Permenakertrans RI. No.Per.01/MEN/1981).
Menurut Anies (2008) lingkungan kerja sering mengandung bermacammacam bahaya kesehatan, baik bersifat fisik, kimia, biologis maupun
psikologis.
Menurut Suma’mur (2009), dalam suatu lingkungan kerja terdapat
faktor-faktor yang dapat menyebabkan beban tambahan dan menimbulkan
gangguan kesehatan bila tidak dikendalikan.
Dalam lingkungan industri dan manufaktur kebisingan merupakan salah
satu faktor bahaya yang paling umum, gangguan pendengaran terhadap
pemajanan kebisingan sangat bervariasi tergantung dari tingkat intensitas dan
karakteristik kebisingan. Dari sudut pandang ergonomi, pengaruh pemajanan
kebisingan pada intensitas yang rendah umumnya berupa gangguan
komunikasi, ketidaknyamanan, dan gangguan performa kerja. Tetapi pada
pemajanan kebisingan dengan intensitas yang lebih tinggi dalam waktu lama
dapat menurunkan fungsi indera pendengaran yang bersifat sementara
lemudian berlanjut permanen (Tarwaka, 2010).
Paparan tingkat kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan gangguan
pendengaran permanen, paparan jangka pendek terhadap suara keras juga
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dapat menyebabkan perubahan sementara pada pendengaran atau tinnitus,
gangguan pendengaran ini dapat hilang dalam beberapa menit atau jam
setelah meninggalkan area bising. Namun, gangguan paparan berulang
terhadap suara yang keras dapat menyebabkan tinnitus permanen (OSHA, tt).
PT. X adalah perusahaan yang memakai mesin-mesin dan peralatan
kerja yang menimbulkan kebisingan yang dapat membawa dampak pada
kesehatan tenaga kerjanya terutama pada area mesin finning, area ini
merupakan area yang memiliki faktor bahaya kebisingan. Kebisingan
tersebut sangatlah mengganggu aktivitas tenaga kerja, sehingga perlu upayaupaya untuk menanggulangi adanya bahaya kebisingan tersebut. Maka
berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul “Analisis faktor
bahaya kebisingan di area mesin finning PT. X Surabaya”.

B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,
maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana mengidentifikasi peralatan sumber bising di area mesin
finning?

2.

Bagaimana membuat peta kebisingan (noise mapping) diarea mesin
finning?

3.

Bagaimana menganalisis hasil pengukuran intensitas kebisingan di area
mesin finning di PT.X Surabaya?

4.

Bagaimana menganalisis gangguan pendengaran di PT. Surabaya?
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C. Tujuan penelitian
1.

Untuk mengidentifikasi peralatan sumber bising di area mesin finning.

2.

Untuk membuat peta kebisingan (noise mapping) diarea mesin finning.

3.

Untuk menganalisis hasil pengukuran intensitas kebisingan di area mesin
finning di PT.X Surabaya.

4.

Untuk menganalisis gangguan pendengaran di PT. X Surabaya.

D. Manfaat
1.

Bagi Perusahaan
a.

Dapat

memberikan

informasi

mengenai

pengaruh

intensitas

kebisingan terhadap pendengaran operator yang terpapar bising di
atas nilai ambang batas.
b.

Dapat memberikan informasi mengenai peta sebaran kebisingan.

c.

Dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam menyikapi masalah
kebisingan dan membantu dalam mengambil suatu kebijakan untuk
segera.

2.

Bagi Program Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Menambah kepustakaan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan peningkatan kualitas pembekalan pengetahuan

3.

Bagi Mahasiswa
a.

Mahasiswa

dapat

mengaplikasikan

keilmuan

yang

didapat

diperkuliahan pada dunia kerja yang nyata dan untuk menambah
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wawasan, pengetahuan dan pengalaman di lapangan mengenai masalah
kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan.

b.

Dapat

melakukan

pengukuran

untuk

mengetahui

kebisingan dengan menggunakan Sound Level Meter.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1.

Tempat Kerja
Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan
kerja yang dimaksud tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan,
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja,
atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana
terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Termasuk tempat kerja
adalah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang
merupakan bagian atau berhubungan dengan tenpat kerja tersebut.
Setiap tempat kerja selalu mempunyai risiko kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, besar risiko tergantung kepada
jenis industri, teknologi serta upaya pengendalian risiko yang dilakukan
(Syukri Sahab, 1997)
Menurut Tarwaka (2004) ditempat kerja terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi lingkungan kerja faktor-faktor tersebut dapat
menimbulkan gangguan terhadap suasana kerja dan berpengaruh
terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, salah satu faktor
bahaya adalah faktor fisik yaitu kebisingan.
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2.

Kebisingan
Kebisingan diartikan sebagai suara yang tidak dikehendaki, sehingga
perbedaan antara kebisingan dan suara adalah dalam persepsi orang yang
medengarkannya (Michael, 2005).
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia No. : Per.13/Men/X/2011 tentang nilai ambang batas
faktor fisika dan faktor kimia (bab 1, pasal 1) kebisingan 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”.
Dalam rangka perlindungan kesehatan tenaga kerja, kebisingan
diartikan sebagai semua suara atau bunyi yang tidak dikehendaki yang
bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang
pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran
(Suma’mur, 2009).
Karakteristik utama yang menentukan kualitas suatu bunyi atau
suara adalah frekuensi dan intensitasnya. Bising merupakan gelombang /
getaran yang mempunyai satuan frekuensi atau jumlah getar per detik
yang dituliskan dalam Hertz, dan satuan intensitas yang dinyatakan
dalam desibel (dB). Frekuensi dan intensitas sebagai penentu suatu
kualitas bunyi atau suara. Frekuensi merupakan jumlah gelombang bunyi
yang sampai ditelinga detiap detiknya, sesuatu benda jika bergetar
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mengahasilkan bunyi atau suara dengan frekuensi tertentu yang
merupakan ciri khas dari benda tersebut (Suma’mur, 2009).
Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan. Suara dapat terjadi
pada media yang memilki masa dan elastisitas (udara dan air). Satuan
ukuran untuk mengukur tingkat kebisingan adalah desibel, dimana satu
desibel merupakan bagian terkecil dari tingakat kebisingan yang dapat
didengar oleh telinga manusia. Pada tabel 1 menunjukkan tingkat desibel
suara yang umum, suara yang paling rendah yang dapat didengar oleh
telinga manusia sehat dikenal sebagai ambang pendengaran (10 dBA),
sedangkan tingkat kebisingan paling tinggi yang dapat dirasakan tanpa
mengalami rasa sakit dikenal sebagai ambang nyeri (Michael, 2005).
Tabel 1. Tingkat desibel berbagai suara yang umum
Source
Decibels (dBA)
Normal conversation
60
Power saw
90
Chain saw
90
Passing truck
100
Compressor
100
Turbine
120
Shotgun
140
Jet aircraft
150
Sumber : Michael, 2005
Menurut Suma’mur (2009) intensitas atau arus energi per satuan luas
biasanya dinyatakan dalam suatu logaritma yang disebut desibel (dB)
dengan memperbandingkannya dengan kekuatan standar 0,0002 dyne
(dyne)/cm2 yaitu kekuatan bunyi dengan frekuensi 1000 Hz yang tepat
dapat didengar telinga normal. Dalam rumus :
dB = 2010 log
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P = intensitas suatu bunyi
Po = intensitas bunyi standar (0,0002 dyne / cm2)
Menurut WHO (1995) dalam Sihar Tigor (2005), adapun faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya kebisingan antara lain :
a.

Intensitas
Intensitas

bunyi

yang

dapat

didengar

telinga

manusia

berbanding langsung dengan logaritma kuadrat tekanan akustik yang
dihasilkan getaran dalam rentang yang dapat di dengar. Jadi, tingkat
tekanan bunyi di ukur dengan logaritma dalam desible (dB).
b.

Frekuensi
Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia terletak
antara 16-20000 Hertz. Frekuensi bicara terdapat antara 250- 4000
Hertz.

c.

Durasi
Efek bising yang merugikan sebanding dengan lamanya paparan dan
berhubungan dengan jumlah total energi yang mencapai telinga
dalam.

d.

Sifat
Mengacu pada distribusi energi bunyi terhadap waktu (stabil,
berfluktuasi, intermiten). Bising impulsive (satu/lebih lonjakan
energi bunyi dengan durasi kurang dari 1 detik) sangat berbahaya.
Rentang frekuensi suara yang masih dapat didengar oleh manusia

normal berada diantara 20 Hz-20.000 Hz, frekuensi suara kurang dari 20
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Hz disebut infrasonik sedangkan frekuensi suara diatas 20 KHz disebut
Ultrasonik (Sihar Tigor, 2005).
Menurut National Institute of Occupational Safety and Health
(NIOSH) dalam Sihar Tigor (2005) telah mendefinisikan status suara
atau kondisi kerja dimana suara berubah menjadi polutan secara lebih
jelas, yaitu :
a.

Suara-suara dengan tingkat kebisingan lebih dari 104 dBA.

b.

Kondisi kerja yang mengakibatkan seorang karyawan harus
menghadapi tingkat kebisingan lebih besar dari 85 dBA selama lebih
dari 8 jam.

3.

Jenis Kebisingan
Menurut Suma’mur (2009) jenis-jenis kebisingan yang sering
ditemukan berdasarkan spektrum frekuensi dan sifat sumber bunyi,
bising dapat dibagi atas :
a.

Kebisingan menetap berkelanjut tanpa putus-putus dengan spektrum
frekuensi yang lebar (steady state, wide band noise), misalnya bising
mesin, kipas angin, dapur pijar, dan lain-lain.

b.

Kebisingan menetap berkelanjutan dengan spektrum frekuensi tipis
(steady state, narrow band noise), misalnya bising gergaji sirkulet,
katup gas, dan lain-lain.

c.

Kebisingan terputus-putus (intermittent noise), misalnya bising lalulintas suara kapal terbang di bandara.
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d.

Kebisingan impulsif (impact or implusive noise), seperti bising
pukulan palu, tembakan bedil atau meriam, dan ledakan.

e.

Kebisingan impulsif berulang, misalnya bising mesin tempa di
perusahaan atau tempaan tiang pancang bangunan.
Di tempat kerja, kebisingan diklasifikasikan ke dalam dua jenis

golongan besar, yaitu kebisingan tetap (steady noise) dan kebisingan
tidak tetap (non-steady noise) (Sihar Tigor, 2005).
a.

Kebisingan tetap (steady noise) dipisahkan lagi menjadi dua jenis,
yaitu :
1) Kebisingan dengan frekuaensi terputus (discrete frequency
noise). 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.

b.

Kebisingan tidak tetap (unsteady noise) dibagi lagi menjadi :
1) Kebisingan fluktuatif (fluctuating noise). Kebisingan yang selalu
berubahubah selama rentang waktu tertentu.
2) Intermittent noise. Sesuai dengan terjemahannya, intermittent
noise adalah kebisingan yang terputus-putus dan besarnya dapat
berubah-ubah, contohnya kebisingan lalulintas.
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3) Impulsive noise. Kebisingan impulsif dihasilkan oleh suarasuara berintensitas tinggi (memekakan telinga) dalam waktu
relatif singkat, misalnya suara ledakan senjata api dan alat-alat
sejenisnya.
DISCREATED FREQUENCY
STEADY NOISE
BROAD BANC
NOISE
FLUCTUATING
NON STEADY NOISE
INTERMITTENT

IMPULSIVE

Gambar 1. Jenis Kebisingan
(Sumber : Sihar Tigor, 2005)
Wisnu Arya (2001) membagi kebisingan atas tiga macam
berdasarkan asal sumbernya yaitu:
a.

Kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang datangnya tidak secara
terus-menerus akan tetapi sepotong-sepotong.

b.

Kebisingan kontinyu, yaitu kebisingan yang datang secara terusmenerus dalam waktu yang cukup lama.

c.

Kebisingan semi kontinyu (intermittent), yaitu kebisingan kontinyu
yang hanya sekejap, kemudian hilang dan mungkin akan datang lagi.
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4.

Sumber Bising
Tingkat kebisingan dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitas
yang diukur dengan satuan decibel (dB) seperti pada Tabel 3
Tabel 2. Skala intensitas Kebisingan dan Sumbernya
Intensitas (dB) Sumber kebisingan
Kerusakan alat
>20
(Batas dengar tertinggi)
pendengaran
Menyebabkan
tuli

100-120

Halilintar
Meriam
Mesin uap

Sangat hiruk

80-100

Jalan hiruk pikuk
Perusahaan sangat gaduh
Peluit polisi

Kuat

60-80

Kantor bising
Jalan pada umumnya
Radio
Perusahaan

Sedang

40-60

Rumah gaduh
Kantor pada umunya
Percakapan kuat
Radio perlahan

Tenang

20-40

Rumah tenang
Kantor perorangan
Auditorium
Percakapan

Sangat tenang

0-20

Suara daun
Berbisik
(batas dengar terendah)

Sumber : Suma’mur, 2009
Menurut Tarwaka (2004) sumber kebisingan di perusahaan berasal
dari mesin-mesin untuk proses produksi dan alat-alat lain yang dipakai
untuk melakukan pekerjaan. Contoh sumber-sumber kebisingan di
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a.

Generator, mesin diesel untuk pembangkit tenaga listrik

b.

Mesin-mesin produksi

c.

Mesin potong, gergaji, serut diperusahaan kayu

d.

Ketel uap atau boiler untuk pemanas air.

e.

Alat-alat lain yang menimbulkan suara dan getaran seperti alat
pertukangan

f.

Kendaraan bermotor dari lalu lintas dan lain-lain.
Menurut Sihar Tigor (2005) jenis dan jumlah sumber suara sangat

beragam, diantaranya sebagai berikut :
a.

Suara mesin
Jenis mesin penghasil suara di tempat kerja sangat bervariasi,
demikian pula karakteristik suara yang dihasilkan. Contohnya adalah
mesin pembangkit tenaga listrik seperti genser, mesin diesel, dan
sebagainya.

b.

Benturan antara alat kerja dan benda kerja
Proses menggerinda permukaan metal dan umumnya pekerjaan
penghalusan permukaan benda kerja, penyemprotan, pengupasan cat
(sand blasting), memalu (hammering), dan pemotongan seperti proses
penggergajian kayu dan metal cutting, merupakan sebagian contoh
bentuk benturan antara alat kerja dan benda kerja yang menimbulkan
kebisingan.
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c.

Aliran material
Aliran gas, air atau material-material cair dalam pipa distribusi
material di tempat kerja, apalagi yang berkaitan dengan proses
penambahan tekanan (high pressure processes) dan pencampuran
dapat menimbulkan kebisingan di tempat kerja. Demikian pula pada
proses-proses transportasi material-material padat seperti batu, kerikil,
potongan-potongan metal yang melalui proses pencurahan.

d.

Manusia
Dibandingkan dengan sumber suara lainnya, tingkat kebisingan
suara manusia memang jauh lebih kecil. Namun demikian, suara
manusia tetap diperhitungkan sebagai sumber suara di tempat kerja.
Sumber-sumber suara tersebut selalu harus diidentifikasi dan
dinilai kehadirannya agar dapat dipantau sedini mungkin dalam upaya
mencegah dan mengendalikan pengaruh pemaparan kebisingan
terhadap pekerja yang terpapar (Tarwaka, 2004).

5.

Pengaruh Kebisingan
Suara di tempat kerja berubah menjadi salah satu bahaya kerja
(occupational hazard) saat keberadaanya dierasakan mengganggu atau
tidak diinginkan secara :
a.

Fisik (menyakitkan telinga pekerja)

b.

Psikis (mengganggu konsentrasi dan kelancaran komunikasi)
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Saat situasi tersebut terjadi, status suara berubah menjadi kebisingan
(noise). Kebisingan (noise) di tempat kerja menjadi bahaya kerja bagi
sistem pendengaran (Sihar Tigor, 2005)
Menurut Irwandi R (2007) perubahan ambang dengar akibat paparan
bising tergantung pada frekuensi bunyi, intensitas dan lama waktu
paparan, dapat berupa :
a.

Adaptasi
Bila telinga terpapar oleh kebisingan mula-mula telinga akan
merasa terganggu oleh kebisingan tersebut, tetapi lama-kelamaan
telinga tidak merasa terganggu lagi karena suara terasa tidak begitu
keras seperti pada awal pemaparan.

b.

Peningkatan ambang dengar sementara
Terjadi kenaikan ambang pendengaran sementara yang secara
perlahan-lahan

akan

kembali

seperti

semula.

Keadaan

ini

berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam bahkan sampai
beberapa minggu setelah pemaparan. Kenaikan ambang pendengaran
sementara ini mula-mula terjadi pada frekuensi 4000 Hz, tetapi bila
pemeparan berlangsung lama maka kenaikan nilai ambang
pendengaran sementara akan menyebar pada frekuensi sekitarnya.
Makin tinggi intensitas dan lama waktu pemaparan makin besar
perubahan nilai ambang pendengarannya. Respon tiap individu
terhadap kebisingan tidak sama tergantung dari sensitivitas masingmasing individu.
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c.

Peningkatan ambang dengar menetap
Kenaikan terjadi setelah seseorang cukup lama terpapar
kebisingan, terutama terjadimpada frekuensi 4000 Hz. Gangguan ini
paling banyak ditemukan dan bersifat permanen, tidak dapat
disembuhkan . Kenaikan ambang pendengaran yang menetap dapat
terjadi setelah 3,5 sampai 20 tahun terjadi pemaparan, ada yang
mengatakan baru setelah 10-15 tahun setelah terjadi pemaparan.
Penderita mungkin tidak menyadari bahwa pendengarannya telah
berkurang dan baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan
audiogram.
Pengaruh utama kebisingan kepada kesehatan adalah kerusakan

kepada indera pendengaran (Suma’mur, 2009). Menurut Sanders &
McCormick dalam Tarwaka (2004) pengaruh paparan kebisingan secara
umum dapat dikategorikan menjadi dua yang didasarkan pada tinggi
rendahnya intensitas kebisingan dan lamanya waktu pemaparan. Pertama,
pengaruh pemaparan kebisingan intensitas tinggi (diatas NAB) dan
kedua, adalah pengaruh pemaparan kebisingan intensitas rendah
(dibawah NAB).
a.

Pengaruh kebisingan intensitas tinggi
Pengaruh dari kebisingan intensitas tinggi adalah terjadinya
kerusakan pada indera pendengaran yang dapat menyebabkan
penurunan daya dengar baik yang bersifat sementara maupun bersifat
permanen atau ketulian. Pengaruh kebisingan akan lebih terasa
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
18

apabila jenis kebisingannya terputus-putus dan sumbernya tidak
diketahui, kebisingan dengan intensitas tingggi dapat menyebabkan
gangguan kesehatan seperti, meningkatnya tekanan darah dan denyut
jantung, resiko serangan jantung meningkat, gangguan pencernaan.
b.

Pengaruh kebisingan intensitas rendah
Tingkat kebisingan ini banyak ditemukan di lingkungan seperti
perkantoran,

ruang

administrasi

perusahaan,

dan

lain-lain.

Kebisingan dengan intensitas rendah secara fisiologis tidak
menyebabkan kerusakan pendengaran, namun kebisingan ini dapat
menyebabkan menurunnya performansi kerja sebagai salah satu
penyebab stres dan gangguan kesehatan lainya. Kebisingan tersebut
dapat menyebabkan antara lain :
1) Stres
2) Gangguan reaksi psikomotor
3) Kehilangan konsentrasi
4) Gangguan komunikasi antara lawan bicar
5) Penurunan performansi kerja yang kesemuanya itu akan
bermuara pada kehilangan efisiensi dan produktivitas keja.
Kebisingan dapat menyebabkan berbagai pengaruh terhadap tenaga
kerja, seperti pengaruh fisiologis, pengaruh psikologis berupa gangguan
(annoyance), pengaruh pada komunikasi, dan pengaruh yang paling
serius adalah gangguan terjadinya ketulian, dijelaskan sebagai berikut
(Kartika H, 2008) :
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a.

Pengaruh Fisiologi
Secara umum, kebisingan yang datangnya secara tiba-tiba atau
yang terputus-putus dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah,
peningkatan denyut nadi, pusing atau vertigo, basal metabolisme,
gangguan tidur, kontraksi pembuluh darah terutama pada kaki dan
tangan, kepucatan, dan gangguan refleks.
Apabila terpapar bising terus-menerus, maka akan terjadi
adaptasi sehingga perubahan itu tidak nampak lagi. Kebisingan ini
dapat menimbulkan gangguan fisiologi melalui 3 cara :
1) Gangguan pada Internal body system
System fisiologi yang penting untuk kehidupan seperti
cardiovascular, musculoskeletal, syaraf, gastro intestinal.
Pengaruhnya bersifat sementara dan sampai derajat tertentu
terjadi adaptasi. Kebisingan yang tinggi juga dapat mengubah
ketepatan koordinasi gerakan, memperpanjang waktu reaksi,
menaikkan response time yang semuanya dapat berakhir pada
human error.
2) Pola

tidur,

yang

berpengaruh

terhadap

kelelapannya,

kontinuitasnya, lamanya, dan recooperative value (gampang
marah, emosional, keinginan kuat untuk tidur). Pergeseran
tersebut dapat menimbulkan kelelahan.
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3) Gangguan Ambang Pendengaran
Bunyi terendah yang masih dapat didengar. Makin rendah
tingkat bunyi yang dapat didengar maka makin rendah Nilai
Ambang Pendengaran. Hal ini berarti semakin baik telinganya,
dan begitu pula sebaliknya.
b.

Pengaruh Psikologi
Kebisingan dapat mempengaruhi stabilitas mental dan reaksi
psikologis seperti marah, mudah tersinggung, gugup, jengkel atau
annoyance, dan rasa khawatir. Reaksi annoyance ini sering
menimbulkan keluhan.

c.

Gangguan Komunikasi
Gangguan komunikasi biasanya disebabkan masking effect
(bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas) atau
gangguan kejelasan bunyi. Komunikasi harus dilakukan dengan cara
berteriak. Hal ini menyebabkan terganggunya pekerjaan, sampai
pada kemungkinan terjadinya kesalahan karena tidak mendengar
isyarat atau tanda bahaya. Gangguan komunikasi ini secara tidak
langsung membahayakan keselamatan seseorang.

d.

Ketulian
Ketulian merupakan gangguan paling serius yang ditimbulkan
oleh kebisingan. Ketulian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi:
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1) Ketulian Sementara (Temporary Threshold Shift)
Akibat terpapar bising intensitas tinggi, tenaga kerja akan
mengalami penurunan daya dengar yang sifatnya sementara.
Apabila diberi waktu istirahat cukup, maka daya dengarnya akan
kembali seperti semula.
2) Ketulian Menetap (Permanent Threshold Shift)
Ketulian menetap terjadi oleh paparan intensitas bising yang
tinggi dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi sebagai akibat
proses pemulihan yang tidak sempurna, yang kemudian kontak
lagi dengan intensitas bunyi tinggi, sehingga akan terjadi efek
kumulatif.
6.

Anatomi Telinga dan Proses Pendengaran
Secara anatomi, telinga dapat dibagi menjadi tiga yaitu telinga luar,
tengah, dan dalam. Telinga luar berfungsi mengumpulkan suara dan
mengubahnya menjadi energi getaran sampai ke gendang telinga. Telinga
tengah menghubungkan gendang telinga sampai ke kanalis semisirkularis
yang berisi cairan. Di telinga tengah ini, gelombang getaran yang
dihasilkan tadi diteruskan melewati tulang-tulang pendengaran sampai ke
cairan di

kanalis semisirkularis; adanya ligamen antar tulang

mengamplifikasi getaran yang dihasilkan dari gendang telinga (Novi A,
2004).
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a.

Telinga bagian luar
Terdiri dari daun telinga dan liang telinga (aidiotory canal),
dibatasi oleh membran timpani. Telinga bagian luar berfungsi
sebagai

mikrofon

yaitu

menampung

gelombang

suara

dan

menyebabkan membran timpani bergetar. Semakin tinggi frekuensi
getaran semakin cepat pula membran tersebut bergetar begitu juga
pula sebaliknya.
b.

Telinga bagian tengah
Terdiri dari 3 tulang kecil (tulang pendengaran yang halus)
Martil-landasan-sanggurdi yang berfungsi memperbesar getaran dari
membran timpani dan meneruskan getaran yang telah diperbesar ke
oval window yang bersifat fleksibel. Oval window ini terdapat pada
ujung dari cochlea.

c.

Telinga bagian dalam
Telinga bagian dalam juga disebut cochlea dan berbentuk rumah
siput. Cochlea mengandung cairan, didalamnya terdapat membrane
basile dan organ corti yang terdiri dari sel-sel rambut yang
merupakan reseptor pendengaran. Getaran dari oval window akan
diteruskan oleh cairan dalam cochlea, mengantarkan membrane
basiler. Getaran ini merupakan impuls bagi organ corti yang
selanjutnya diteruskan ke otak melalui syaraf pendengaran (nervus
cochlearis).
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
23

Gambar 2. Anatomi telinga manusia
Sumber : Ridley, 2008
Menurut Ridley (2008) cara kerja pendengaran adalah sebagai
berikut :
a.

Gelombang bunyi yang memasuki telinga terluar dan menyebakan
gendang telinga bergetar.

b.

Getaran ini dipindahkan melalui telinga bagian tengah oleh oleh
satu kumpulan yang terdiri atas tiga tulang kecil yang dikenal
sebagai ossicles, ke jendela oval di telinga terdalam.

c.

Jendela oval memindahkan getaran tersebut kecairan di dalam
telinga terdalam.

d.

Cairan tersebut membawa getaran tadi ke sel-sel rambut cochlea
yang peka.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
24

e.

Sel-sel rambut cochlea ini menterjemahkan getaran tersebut
menjadi sinyal-sinyal listrik yang diteruskan ke otak yang
kemudian ditafsirkan sebagai bunyi-bunyian.
Ketika kita terpapar pada suara bising yang berbahaya yaitu suara

yang terlalu keras atau suara keras yang berlangsung cukup lama,
organ sensitif yang ada di bagian dalam telinga kita dapat rusak, hal
ini menyebabkan ketulian akibat kebisingan. Organ yang sensitive ini
dinamakan sebagai sel berambut (Cillia), yaitu sel saraf yang kecil di
telinga bagian dalam yang merubah energi suara ke dalam signal
energi elektris yang disalurkan ke otak. Sekali rusak, sel cillia di
dalam telinga kita tidak akan bisa tumbuh lembali (Tim Edukasi K4,
2008)
7.

Alat pengukur kebisingan
Pemilihan alat-alat untuk mengkur kebisingan ditentukan oleh tipe
dari kebisingan yang akan diukur. Menurut Suma’mur (2009)
pengukuran kebisingan dilakukan dengan tujuan memperoleh data
kebisingan dan mengurangi tingkat kebisingan tersebut sehingga tidak
menimbulkan gangguan. Alat utama dalam pengukuran kebisingan
adalah Sound Level Meter. Alat ini mengukur kebisingan diantara 30-130
dB dan dari frekuensi-frekuensi dari 20- 20000 Hz. Suatu sistem kalibrasi
terdapat dalam alat itu sendiri kecuali untuk kalibrasi mikrofon
diperlukan pengecekan dengan kalibrasi tersendiri. Sebagai kalibrasi
dapat dipakai pengeras suara yang kekuatan suaranya diatur oleh
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amplifier. Atau suatu piston phone dibuat untuk maksud kalibrasi ini
yang tergantung dari tekanan udara sehingga perlu koreksi tergantung
dari tekanan barometer.
Mekanisme kerja Sound Level Meter adalah apabila ada benda
bergetar, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan tekanan udara
yang dapat ditangkap oleh alat ini, selanjutnya akan menggerakkan meter
petunjuk. Untuk mengukur atau menilai tingkat pajanan pekerja lebih
tepatnya yaitu digunakan Noise Dose Meter karena pekerja umumnya
tidak menetap pada suatu tempat kerja selama 8 jam kerja (Emil Salim,
2002). Untuk memudahkan kita mengukur besarnya suatu bunyi, secara
universal diambil ketetapan bahwa digunakan tingkat tekanan suara dB
atau decibel dengan memperbandingkannya dengan kekuatan dasar
0,0002 dyne/cm2 yaitu kekuatan xxvii dari bunyi dengan frekuensi 1.000
Hz yang tepat dapat didengar oleh telinga normal.

Gambar 3. Sound Level Meter SL-4001
commit
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8.

NAB Kebisingan
Nilai ambang batas kebisingan adalah intensitas tertinggi dan
merupakan nilai rata-rata yang masih dapat diterima oleh manusia tanpa
mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu yang
cukup lama/terus menerus, selanjutnya ditulis NAB. Penting untuk
diketahui bahwa di dalam menetapkan standar NAB pada suatu level atau
intensitas tertentu, tidak akan menjamin bahwa semua orang yang
terpapar pada level tersebut secara terus menerus akan terbebas dari
gangguan pendengaran, karena hal itu tergantung pada respon masingmasing individu (Keputusan MENLH, 1996).
Berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/X/2011 tentang
nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja, antara
lain menyebutkan Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika di tempat.
Bila kebisingan melebihi NAB maka waktu pemaparan (Exposure Limit)
ditetapkan dalam Tabel 4.
Tabel 3. Nilai Ambang Batas Kebisingan
Intensitas
Waktu pemaparan per hari
kebisingan dalam
dBA
8
jam
85
4
88
2
91
1
94
30
menit
97
15
100
7,5
103
3,75
106
Bersambung
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
27

Sambungan
1,88
0,94

109
112

28,12
detik
115
14,6
118
7,3
121
3,52
124
1,76
127
0,88
130
0,44
133
0,22
136
0,11
139
Catatan : tidak boleh terpapar lebih dari 140 dB walaupun sesaat
Sumber : Kepmenakertrans RI, 2012
9.

Pengendalian kebisingan
Menurut Tarwaka (2004) ada dua langkah pengendalian kebisingan
yaitu dengan dua arah pendekatan yaitu pendekatan jangka pendek
(Short-term gain) dan pendekatan jangka panjang (Long-distance gain).
Pada

pengendalian

dengan

pendekatan

jangka

panjang

teknik

pengendaliannya secara berurutan adalah eliminasi sumber kebisingan,
pengendalian secara teknik, pengendalian secara administrative dan
terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri. Sedangkan untuk
pendekatan jangka pendek secara berurutan adalah
a.

Eliminasi sumber bising
Eliminasi yaitu dapat dengan cara saat pemilihan mesin-mesin
yang akan dipakai, harus mensyaratkan maksimum intensitas
kebisingan yang dikeluarkan dari mesin baru.
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b.

Pengendalian kebisingan secara teknik
1) Pengendalian kebisingan pada sumber suara : dapat dilakukan
dengan menutup mesin atau mengisolasi mesin sehingga
terpisah dengan pekerja. Teknik ini dapat dilakukan dengan
mendesain mesin memakai remot kontrol.
2) Pengendalian kebisingan pada bagian transmisi kebisingan :
apabila teknik pengendalian pada sumber bising sulit dilakukan,
maka teknik berikutnya adalah dengan memberi pembatas atau
sekat antara mesin dan pekerja, cara lain adalah dengan
menambah atau melapisi dinding, plafon dan lantai dengan
bahan penyerap suara
3) Pengendalian

kebisingan

secara

administratif

:

teknik

pengendalian ini lebih difokuskan pada manajemen pemaparan.
Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengatur rotasi
kerja antara tempat yang bising dengan tempat yang nyaman
yang didasarkan pada intensitas kebisingan yang diterima.
4) Pengendalian kebisingan pada penerima atau pekerja : teknik ini
merupakan langkah terakhir apabila seluruh teknik pengendalian
(eliminasi, pengendalian teknik, pengendalian administatif)
belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Jenis pelindungan ini
dapat dilakukan dengan pemakaian alat pelindung telinga (tutup
atau sumbat telinga). Menurut Pulat dalam Tarwaka (2004)
pemakaian sumbat telinga dapat mengurangi kebisingan sebesar
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kurang lebih 30 dB, sedangkan tutup telinga dapat mengurangi
kebisingan yaitu antara 40-50 dB.
Menurut Suma’mur (2009) kebisingan dapat dikendalikan dengan cara :
a.

Pengurangan kebisingan pada sumbernya
Pengurangan kebisingan pada sumbernya dapat dilakukan
misalnya dengan cara menempatkan peredam pada sumber getaran,
tetapi umumnya hal itu dilakukan dengan melakukan riset dan
membuat perencanaan mesin atau peralatan kerja baru.
Modifikasi mesin yang telah beroperasi dan juga bangunan yang
telah jadi untuk maksud pengurangan tingkat kebisingan sangat
mahal biayanya dan hasilnya kurang efektif, maka dari itu
perencanaan

sejak

semula

dalam

pengendalian

kebisingan

merupakan upaya paling utama.
b.

Penempatan penghalang pada jalan transmisi
Isolasi tenaga kerja atau mesin atau unit operasi adalah upaya
yang baik dalam upaya mengurangi kebisingan.

c.

Proteksi dengan sumbat atau tutup telinga
Alat pelindung diri atau sumbat telinga harus diseleksi, sehingga
dipilih yang tepat ukurannya bagi pemakainya. Alat-alat ini dapat
mengurangi intensitas kebisingan sekitar 10-25dB.

d.

Pelaksanaan waktu paparan bagi intensitas diatas NAB
Untuk intensitas kebisingan yang melebihi NAB telah ada
standar waktu paparan yang diperkenankan (Tabel 4) sehingga
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masalahnya adalah pelaksanaan dari pengaturan waktu kerja
sehingga memenuhi ketentuan tersebut.

B. Kerangka Pemikiran
Tempat Kerja
1. Frekuensi bunyi
2. Intensitas
3. Lama waktu papar

Kebisingan

Pengukuran
Akibat :
1. Stres
2. Gangguan reaksi
psikomotor
3. Kehilangan konsentrasi
4. Gangguan komunikasi
5. Penurunan performansi
kerja

< NAB

> NAB

Pengendalian

Evaluasi

Analisis faktor bahaya
kebisingan di area
mesin finning

Gambar 4. Kerangka Pemikiran
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif dilakukan dengan pengumpulan
data, penyajian data dan analisa data dalam bentuk narasi.
Tujuan dari penulis menggunakan metode penelitian ini adalah agar
peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dan dapat menyajikan data
tersebut, mula-mula peneliti mengumpulkan data, setelah itu data disajikan
dan penulis melakukan analisis data yang ada. Analisis data tersebut
digunakan oleh peneliti untuk memecahkan rumusan masalah yaitu
bagaimana dampak faktor bahaya kebisingan terhadap tenaga kerja di area
mesin finning, Serta bagaimana cara pengendaliannya.

B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan diarea mesin finning PT. X yang berlokasi di areal
basis militer TNI-AL Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya
Utara, perusahaan ini bergerak dibidang manufacturing boiler.
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C. Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian
Objek dan ruang lingkup penelitian meliputi pengukuran kebisingan
diarea mesin finning PT. X Surabaya yang kemudian dideskripsikan dalam
bentuk peta kebisingan (noise mapping).

D. Sumber Data
1.

Sumber Data Primer
Sumber data ini diperoleh dari observasi secara langsung dan
pengukuran kebisingan di area mesin finning PT. X Surabaya.

2.

Sumber Data Sekunder
Sumber data ini diperoleh dari data departemen HSE, buku literatur
dari perusahaan dan standar peraturan-peraturan yang digunakan
berkaitan dengan kegiatan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan data-data sebagai
berikut :
1.

Data primer
a.

Observasi
Untuk menganalisa objek penelitian maka penulis perlu
mengadakan

observasi,

yaitu

melakukan

pengamatan

untuk

menentukan titik pengukuran dan pengukuran langsung kesemua
area mesin finning PT.X. Peralatan dan tenaga kerja yang ada di area
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mesin finning kemudian dicatat hal-hal yang diperlukan sebagai
data. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kebisingan adalah
Sound Level Meter.
2. Data sekunder
a.

Dokumentasi
Data ini diperoleh dari sumber dokumen perusahaan
mengenai masalah kebisingan dan peralatan yang ada di area
mesin finning PT. X Surabaya.

b.

Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan membaca-baca literatur perusahaan yang
berhubungan dengan kebisingan dan peralatan yang ada di area
mesin finning PT. X Surabaya.

F. Pelaksanaan
Kegiatan praktek kerja lapangan dilaksanakan dari hari pertama hari
Rabu tanggal 01 Februari sampai 30 April 2011. Pada tahap pelaksanaan
meliputi:
1.

Observasi secara umum kondisi K3 perusahaan.

2.

Observasi berdasarkan wawancara dan diskusi.

3.

Pengamatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan perusahaan.

4.

Mengikuti program dan kegiatan yang dilakukan Departemen EHS sesuai
rekomendasi dari pembimbing perusahaan.
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5.

Pencarian data pelengkap melalui arsip-arsip atau dokumen perusahaan
dan buku-buku referensi yang ada di Departemen EHS sesuai
rekomendasi dari pembimbing perusahaan.

G. Analisis Data
Analisis data yang diperlukan dalam penelitian termasuk analisis
deskriptif melalui :
1.

Peta kebisingan (noise mapping) diarea mesin Finning PT. X Surabaya.

2.

Analisis berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia No : Per.13/Men/X/2011 tentang nilai ambang batas
faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.

Profil Perusahaan
PT. X adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangkitan
energi, yang meliputi produksi dan penjualan komponen-komponen
pembangkitan energi serta pelayanan jasa perawatannya. Dalam
workshop PT. X terbagi atas delapan daerah kerja yang mempunyai tugas
dan fungsinya masing-masing, salah satu workshop di PT. X adalah area
mesin finning. Pada area ini proses produksi yang dilakukan adalah
pembuatan finning, pembuatan finning dilakukan dengan melakukan
proses pengelasan antara fined dan tube dengan menggunakan mesin.
Lay out area mesin finning di PT. X dapat dilihat pada gambar 5 di
bawah ini :
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Keterangan :
1.

Pintu selatan

2.

Mesin separator timur

3.

Mesin finning timur

4.

Mesin rotoblast timur

5.

Mesin separator barat

6.

Mesin finning barat

7.

Mesin rotoblast barat

8.

Coating finned tube area

9.

Alat pemotong kayu

Gambar 5. Denah Area Mesin Finning
Sumber : Hasil pendataan tahun 2012
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2.

Sumber Kebisingan
Berdasarkan identifikasi kebisingan yang dilakukan, diarea mesin
finning terdapat peralatan yang dapat menghasilkan kebisingan, peralatan
yang menghasilkan kebisingan adalah :

3.

a.

Mesin finning (dua buah)

b.

Mesing separator (dua buah)

c.

Mesin rotoblast (dua buah)

d.

Alat pemotong kayu / cutting (satu buah)

Layout Titik Ukur Kebisingan
Sebelum dilakukan pengukuran, terlebih dahulu dilakukan penentuan
titik-titik sampling. Untuk titik sampling pada area mesin finning terdapat
36 titik sampling. Penentuan titik dalam pengukuran kebisingan dapat
dilihat pada gambar 6 di bawah ini :
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Gambar 6. Titik Pengukuran Kebisingan pada Area Mesin Finning
Sumber : Hasil pendataan tahun 2012
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4.

Hasil Pengukuran Kebisingan
Setelah melakukan penentuan titik pengukuran kebisingan, maka
dilakukanlah

pengukuran

kebisingan.

Pengukuran

kebisingan

dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012, pengukuran ini dilakukan
dalam 3 waktu yaitu pada pukul 09.00 WIB, 13.00 WIB, dan 16.00 WIB.
pemilihan waktu tersebut dipilih karena pekerja telah bekerja secara
efektif pada rentang waktu tersebut, sehingga kondisi yang ada
diharapkan dapat menggambarkan kondisi pajanan kebisingan yang
sebenarnya.
a.

Pengukuran pada pukul 09.00 WIB.
Hasil pengukuran kebisingan pada area mesin finning PT. X
dimana waktu kerjanya adalah delapan jam kerja per hari dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4. Hasil Pengukuran Kebisingan pada Area Mesin Finning PT.
X Pukul 09.00 WIB
Hasil Pengukuran (dBA)
Titik
Leg (dBA)
Pengukuran
I
II
III
1

79,3

79,5

80,3

83,22

2
3
4
5
6
7
8
9
10

82,4
83,5
81,4
80,8
81,6
80,9
82,5
81,8
82,7

82,5
84,3
82,0
81,0
81,5
81,0
82,7
81,3
82,6

82,9
83,0
82,7
81,0
82,0
80,8
82,4
81,9
83,5

86,20
87,48
85,55
84,60
85,30
84,61
86,25
85,29
86,46

11

83,7
82,8
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Sambungan
12
13
14
15
16
17

83,7
78,4
80,1
85,4
86,7
83,7

89,8
78,9
81,5
85,7
86,8
84,4

82,8
77,7
81,1
85,9
87,3
84,3

90,98
82,21
84,57
89,28
90,51
87,78

18
19
20
21
22

80,3
80,8
86,0
87,7
80,9

80,6
79,7
86,3
88,1
80,3

81,2
79,9
86,3
88,6
79,1

84,25
83,91
89,85
91,69
84,10

23
24
25
26

83,4
83,2
83,5
84,5

83,3
84,6
83,4
86,1

83,8
83,0
80,9
84,4

87,10
87,51
86,85
88,93

27
28
20
29
30
31
32
33
34

86,6
86,7
86,0
87,0
79,0
82,4
84,1
91,1
89,6

86,8
86,4
86,3
86,3
93,0
82,1
84,4
91,8
90,8

87,0
86,5
86,3
86,2
79,3
81,7
84,8
87,8
90,6

90,42
90,22
90,28
93,23
85,86
88,01
94,78
93,97
86,42

35
36

82,8
93,2

82,6
81,2

83,0
81,7

93,56
84,57

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 12 Maret 2012.
b.

Pengukuran pada pukul 13.00 WIB.
Hasil pengukuran kebisingan pada area mesin finning di PT. X
dimana waktu kerjanya adalah delapan jam kerja per hari dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 5. Hasil Pengukuran Kebisingan pada Area Mesin Finning PT.
X Pukul 13.00 WIB
Hasil Pengukuran (dBA)
Titik
Leg (dBA)
Pengukuran
I
II
III
1
2
3

80,0
79,2
84,6

81,2
78,8
84,7

80,7
78,7
84,9

84,33
82,64
88,37

4
5
6
7
8
9
10
11
12

78,4
82,9
82,3
81,6
77,6
77,4
83,9
82,2
81,6

78,6
82,7
82,6
82,4
77,4
81,1
83,7
82,3
81,4

78,3
82,5
82,4
82,6
78,5
82,1
83,4
82,7
81,6

82,15
86,44
86,12
85,79
81,34
83,76
87,43
86,00
85,20

13
14
15
16
17
18
19
20
21

83,1
84,2
86,6
86,6
84,2
77,8
81,9
84,5
88,2

82,4
85,0
86,6
87,1
84,3
77,2
82,2
81,1
88,0

83,2
84,5
86,2
87,1
80,1
76,2
83,6
83,0
87,7

86,51
88,28
90,22
90,57
87,53
81,03
85,99
86,79
91,73

22
23
24
25
26
27
28
29
30

84,8
81,7
81,9
83,2
81,8
86,6
87,9
82,5
83,5

85,5
81,2
83,0
85,9
84,4
79,7
88,0
82,1
83,3

87,1
81,5
82,0
83,3
84,2
79,5
88,3
85,1
83,1

89,18
85,14
86,10
88,26
87,11
87,64
91,68
86,51
87,04
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Sambungan
31
32
33
34
35
36

77,1
77,0
79,3
90,1
86,6
84,0

78,4
77,2
82,4
90,3
86,8
90,3

79,5
76,7
80,4
89,4
90,8
88,4

81,77
80,73
84,70
93,78
91,26
91,91

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 12 Maret 2012.
c.

Pengukuran pada pukul 16.00 WIB.
Hasil pengukuran kebisingan pada area mesin finning PT. X
dimana waktu kerjanya adalah delapan jam kerja per hari dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 6. Hasil Pengukuran Kebisingan pada Area Mesin Finning PT.
X Pukul 16.00 WIB.
Hasil Pengukuran (dBA)
Titik
Leg (dBA)
Pengukuran
I
II
III
1
2
3
4
5
6
7

85,6
86,6
86,8
87,5
89,8
82,9
82,2

85,0
85,0
86,6
86,5
89,3
81,9
83,5

84,7
85,8
86,7
86,6
88,8
82,4
84,2

88,91
89,54
90,38
90,65
93,14
86,10
86,79

8

85,2

85,6

86,4

89,24

9
10
11
12
13
14
15

87,0
85,6
81,9
79,4
81,0
82,8
87,9

85,9
83,0
80,8
82,5
81,6
81,5
87,5

86,6
83,4
81,1
82,6
81,1
83,4
87,7

90,18
88,03
85,02
85,13
84,96
86,07
91,4

16

91,0

91,3
91,8
94,9
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Sambungan
17
18
19
20
21
22

86,3
84,6
85,2
87,2
90,7
87,9

86,7
84,8
85,3
86,6
89,2
88,1

86,1
85,1
86,2
86,2
89,5
88,1

90,1
88,4
89,1
90,5
93,6
91,7

23
24
25
26
27

83,6
81,2
79,9
81,6
87,6

83,0
81,2
82,0
81,0
86,6

84,7
82,2
82,5
80,8
87,2

87,2
85,0
85,0
84,9
90,8

28
29
30
31

89,8
86,7
86,1
84,6

90,1
86,8
85,8
84,6

89,9
87,1
85,3
84,4

93,6
90,5
89,5
88,3

32
33
34
35
36

86,3
83,5
81,1
82,4
84,6

86,1
82,8
84,6
84,6
83,5

85,1
88,1
84,2
83,9
81,9

89,7
88,0
87,0
87,4
87,5

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 12 Maret 2012.
5.

Lay Out Hasil Titik Pengukuran
Pengukuran dilakukan dengan interval lima detik selama 15 detik
sehingga didapatkan 3 sample nilai intensitas kebisingan untuk setiap
titiknya. Untuk memperoleh peta kebisingan pada tiap-tiap waktu, hasil
pengukuran pada tabel 5 sampai dengan tabel 7 dimasukan ke dalam lay
out titik pengukuran sesuai dengan lokasi titk sampling pengukuran pada
arae mesin finning PT. X. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
7 sampai dengan gambar 9 :
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a.

Lay out pukul 09.00 WIB

Gambar 7. Lay Out Pukul 09.00 WIB Area Mesin Finning PT. X.
Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 14 Maret 2012.
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b.

Lay out pukul 13.00 WIB

Gambar 8. Lay Out Area Mesin Finning PT. X Pukul 13.00 WIB.
Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 14 Maret 2012.
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c.

Lay Out pukul 16.00 WIB.

Gambar 9. Lay Out Area Mesin Finning PT. X Pukul 16.00 WIB.
Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 14 Maret 2012.
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6.

Peta Kebisingan (Noise Mapping)
Hasil pengukuran yang telah dilakukan, selanjutnya dibuat gambar
persebaran kebisingan yang berbentuk kontur dengan menggunakan
Software Surfer 9.0. Hasil dari gambar kontur tersebut dapat dilihat pada
gambar 10 untuk pengukuran pada pukul 09.00 WIB, gambar 11 untuk
pengukuran pada pukul 13.00 WIB, gambar 12 untuk pengukuran pada
pukul 16.00 WIB.
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a.

Peta kebisingan (noise mapping) pukul 09.00 WIB.

Gambar 10. Peta Kebisingan (noise napping) pada Pukul 09.00 WIB.
Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 13 Maret 2012.
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b.

Peta kebisingan (noise mapping) pukul 13.00 WIB

Gambar 11. Peta Kebisingan (Noise Mapping) pada pukul 13.00 WIB.
Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 13 Maret 2012.
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c.

Peta kebisingan (noise mapping) pada pukul 16.00 WIB.

Gambar 12. Peta Kebisingan (noise napping) pada pukul 16.00 WIB
Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 13 Maret 2012.
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Intesitas Sumber Kebisingan
Berdasarkan observasi dan pengukuran yang dilakukan, maka
diketahui intensitas sumber bising yang terdapat di area mesin finning
PT. X hasil pengukuran sumber kebisingan di area mesin finning
terlampir pada lampiran 8, mesin produksi dan intensitas kebisingan yang
dihasilkan dari proses kegiatan

tersebut ditampilkan dalam grafik

sebagai berikut :
a.

Grafik sumber bising yang dihasilkan dari mesin finning sebagai
berikut :

PENGUKURAN SUMBER BISING MESIN
FINNING (TIMUR) BERDASAR JARAK

Intensitas kebisingan (dB)

7.

94.5
94.0
93.5
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
90.5
90.0
89.5
89.0

rata rata 1m
rata-rata 2m
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Gambar 13. Grafik Intensitas Sumber Bising Mesin Finning (Timur)

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 16 Maret 2012.
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Intensitas kebisingan (dB)
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Gambar 14. Grafik Intensitas Sumber Bising Mesin Finning (Barat)

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 16 Maret 2012.
Grafik sumber bising yang dihasilkan dari mesin separator sebagai
berikut :

PENGUKURAN SUMBER BISING MESIN
SEPARATOR (TIMUR) BERDASAR JARAK
Intensitas kebisingan (dB)
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Gambar 15. Grafik Intensitas Sumber Bising Mesin Separator (Timur)

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 16 Maret 2012.
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Intensitas kebisingan (dB)

PENGUKURAN SUMBER BISING MESIN
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Gambar 16. Grafik Intensitas Sumber Bising Mesin Separator (barat)

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 16 Maret 2012.
Grafik sumber bising yang dihasilkan dari mesin rotoblast sebagai
berikut :

PENGUKURAN SUMBER BISING MESIN
ROTOBLAST (TIMUR) BERDASAR JARAK
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Gambar 17. Grafik Intensitas Sumber Bising Mesin Rotoblast (Timur)

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 16 Maret 2012.
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PENGUKURAN SUMBER BISING MESIN
ROTOBLAST (BARAT) BERDASAR JARAK
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Gambar 18. Grafik Intensitas Sumber Bising Mesin Rotoblast (Barat)

Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 16 Maret 2012.
Grafik sumber bising yang dihasilkan dari mesin cutting sebagai
berikut :

PENGUKURAN SUMBER BISING MESIN
CUTTING BERDASAR JARAK
Intensitas kebisingan (dB)
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Gambar 19. Grafik Intensitas Sumber Bising Mesin Cutting
Sumber : Hasil pendataan pada tanggal 16 Maret 2012.
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Audiometri
Data hasil pemeriksaan audiometri terlampir pada lampiran 9, data
tersebut disajikan dalam bentuk grafik hasil pemeriksaan audiometri
yang dapat dilihat pada gambar 20.

Deskripsi hasil pemeriksaan Audiometri
2009 dan 2011
11

12
Jumlah pekerja
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8
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0
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2011
Tahun pemeriksaan

Gambar 20. Grafik Pemeriksaan Audiometri 2009 dan 2011
Sumber : Hasil pendataan tahun 2012
Pada tahun 2009 tenaga kerja yang tidak mengalami gangguan
pendengaran sebesar 21,4% dan tenaga kerja yang mengalami gangguan
pendengaran sebesar 78,6%, sedangkan pada tahun 2011 tenaga kerja
yang tidak mengalami gangguan pendengaran sebesar 42,9% dan tenaga
kerja yang mengalami gangguan pendengaran sebesar 57,1%.
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B. Pembahasan
1.

Pengukuran Intensitas Kebisingan
Pengukuran tingkat kebisingan mesin finning di PT. X Surabaya
dibagi menjadi 3 waktu yaitu pada pagi hari (09.00 WIB), siang hari
(13.00 WIB), dan sore hari (16.00 WIB), perbedaan tingkat kebisingan
pada tiap-tiap waktu dapat dilihat pada tabel pengkuran. Perbedaan itu
dikarenakan saat dilakukan pengukuran mesin produksi sedang tidak
beroperasi dan mendapat pengaruh kebisingan lingkungan dan kegiatan
produksi yang tidak tetap seperti beroperasinya over head crane, proses
cutting, proses scarfing, dan proses coating. Setiap area produksi tidak
memiliki penyekat ruangan antara area produksi yang satu dengan area
produksi yang lain sehingga memungkinkan adanya penguatan
kebisingan dari luar.
Menurut

keputusan

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/X/2011 tentang
nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja
menyebutkan Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika di tempat
intensitas kebisingan 85 dBA untuk 8 jam kerja per hari, intensitas
kebisingan 88 dBA untuk 4 jam kerja per hari, intensitas kebisingan 91
dBA untuk 2 jam kerja per hari, intensitas kebisingan 94 dBA untuk 1
jam kerja per hari.
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan didapatkan titik
tingkat kebisingan tertinggi pada tiap-tiap waktu yaitu terjadi pada sore
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hari pada gambar 9 di titik 16 sebesar 94,93 dBA, pada titik 16
pengukuran dilakukan didekat mesin rotoblast dimana pengukuran
dilakukan saat

pipa yang telah diproses melewati titik 16 dan

menimbulkan kebisingan lebih keras, sedangkan titik tingkat kebisingan
terendah terjadi pada siang hari pada gambar 8 di titik 32 sebesar 80,73
dBA, pada titik pengukuran dilakukan pada saat mesin finning telah
menyelesaikan proses pengelasan, sehingga mesin finning tidak
menimbulkan kebisingan dengan intensitas yang tinggi. Jika dibandingan
dengan NAB yang berlaku maka intensitas kebisingan pada gambar. 9 di
titik 16 melebihi NAB yang ditetapkan sedangkan intensitas kebisingan
pada gambar. 8 di titik 32 dibawah NAB yang ditetapkan.
2.

Peta Kebisingan (Noise Mapping)
Peta kebisingan (noise mapping) pada gambar. 10 memperlihatkan
area

yang

mempunyai

intensitas

kebisingan

diatas

85

dBA

penyebarannya merata. Intensitas tertinggi untuk sebaran ini sebesar
94,78 dBA pada koordinat (8.1) karena pada pengukuran kebisingan
dilakukan di dekat mesin finning timur dan intensitas terendahnya
sebesar 82,21 dBA pada koordinat (16.11) yang letaknya jauh dari mesin
finning.
Peta kebisingan (noise mapping) pada gambar 11 penyebarannya
tidak seluas pada gambar 10, karena pada saat pengukuran dilakukan
tidak ada proses scarfing dan proses lifting, penyebaran yang
diperlihatkan pada gambar 11 meluas sebatas pada mesin separator
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timur, dan pada mesin finning barat saja, dan pada area coating finned
tube. Intensitas tertinggi pada peta kebisingan (noise mapping) ini
sebesar 93,78 dBA pada koordinat (10.1) karena pada saat dilakukan
pengukuran kebisingan tube yang keluar pada mesin finning

dalam

keadaan bengkok dan saat tube berputar getaran yang dihasilkan tinggi
sehingga

mempertinggi

intensitas

kebisingannya

dan

intensitas

terendahnya sebesar 80,73 dBA pada koordinat (4.1) karena pada saat
dilakukan pengukuran mesin separator dalam keadaan tidak beroperasi.
Peta kebisingan (noise mapping) pada gambar. 12 memperlihatkan
area yang memiliki intensitas kebisingan yang melebihi 85 dBA yang
penyebarannya lebih merata dari pada gambar 10 dan gambar 11,
penyebaran pada area ini merata dikarenakan seluruh mesin dan proses
produksi beroperasi dengan bersamaan pada saat dilakukannya
pengukuran, intensitas tertinggi pada peta kebisingan (noise mapping) ini
sebesar 94,93 dBA pada koordinat (8.11) karena pada saat dilakukan
pengukuran kebisingan tube yang telah diproses dalam mesin rotoblast
melewati titik pengukuran pada koordinat tersebut, sedangkan intensitas
terendah sebesar 84,92 dBA pada koordinat (14.4).
Menurut

keputusan

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/X/2011 tentang
nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja, antara
lain menyebutkan Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika di tempat
intensitas kebisingan 85 dBA untuk 8 jam kerja, intensitas kebisingan 88
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dBA untuk 4 jam kerja, intensitas kebisingan 91 dBA untuk 2 jam kerja,
intensitas kebisingan 94 dBA untuk 1 jam kerja. Jika hasil peta
kebisingan (noise mapping) dibandingakan dengan NAB kebisingan
maka pada gambar 12 area yang melebihi NAB kebisingan penyebaran
paling luas apabila dibandingkan dengan gambar 10 dan gambar 11.

3.

Nilai ambang batas
Pengukuran dan pemetaan kebisingan yang telah dilakukan di area
mesin finning diperlukan untuk memetakan kontur kebisingan dan zona
kebisingan dikaitkan dengan keselamatan karyawan yang bekerja di
dalam pabrik. Garis kontur kebisingan menghubungkan titik-titik lokasi
yang memiliki tingkat kebisingan sama. Mengacu pada Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia No. :

Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan
Faktor Kimia maka karyawan perlu dilindungi dengan alat pelindung
telinga yaitu ear plug. Zona-zona di antara garis kontur dibedakan atas :
a.

Zona aman tanpa pelindung.

:

b.

Zona dengan pelindung ear plug.

:

Ada beberapa standar mengenai waktu yang aman berdasarkan
keadaan bising tertentu sesuai dengan intensitas kebisingan yang ada,
berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia No. : Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor
Fisika dan Faktor Kimia ditetapkan intensitas kebisingan sebesar 85 dB
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untuk lama pajanan 8 jam kerja, 88 dB untuk lama pajanan 4 jam kerja,
91 untuk lama pajanan 2 jam, dan untuk 94 dB lama pajanan 1 jam. Oleh
karena itu lingkungan kerja yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB)
kebisingan tersebut, maka harus dilakukan usaha pengendalian dan
pencegahan terjadinya gangguan pendengaran terhadap para pekerja.
Berdasarkan hasil pengukuran dapat terlihat titik pengukuran yang
melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dan dapat pula terlihat pada peta
kebisingan (noise mapping) pada gambar. 10 sampai dengan gambar. 12
yang telah diukur. Hampir seluruh area mesin finning memiliki intensitas
kebisingan diatas NAB, dimana area tersebut berpusat pada daerah
mesin-mesin produksi. Untuk itu perlu adanya pengendalian kebisingan
untuk mengurangi efek paparan kebisingan terhadap pekerja.
4.

Sumber Kebisingan
Menurut

keputusan

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/X/2011 tentang
nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja, antara
lain menyebutkan Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika di tempat
intensitas kebisingan 85 dBA untuk 8 jam kerja, intensitas kebisingan 88
dBA untuk 4 jam kerja, intensitas kebisingan 91 dBA untuk 2 jam kerja,
intensitas kebisingan 94 dBA untuk 1 jam kerja
Berdasarkan pengukuran sumber kebisingan mesin finning (timur
dan barat), mesin separator (timur dan barat), mesin rotoblast (timur dan
barat), dan mesin cutting yang dapat dilihat dalam bentuk grafik pada
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gambar.13 sampai dengan gambar.19 menjelaskan bahwa intensitas
tertinggi terjadi pada jarak 1 meter sedangkan intensitas terendah pada
jarak 3 meter dimana pengukuran dilakukan semakin menjauh dari
sumber bising. Intensitas kebisingan yang diukur pada jarak 1 meter, 2
meter dan 3 meter rata-rata memiliki intensitas kebisingan yang melebihi
nilai ambang batas (NAB) yang ditetapkan yaitu intensitas kebisingan
sebesar 85 dB untuk lama pajanan 8 jam kerja, sehingga pada jarak 3
meter dari sumber bising tenaga kerja masih dapat memberikan faktor
bahaya bagi tenaga kerja.
5.

Analisis Bahaya Kebisingan
Intensitas kebisingan yang melebihi nilai ambang batas sangat
berpengaruh terhadap gangguan kesehatan pekerja. Salah satu pengaruh
dari kebisingan adalah gangguan ambang pendengaran. Grafik hasil
pemeriksaan audiometri dapat dilihat pada gambar 19. Tenaga kerja yang
tidak mengalami gangguan pendengaran mengalami peningkatan sebesar
21,4%, sedangkan untuk tenaga kerja yang mengalami gangguan
pendengaran mengalami penurunan sebesar 21,4%.
PT. X Surabaya telah memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya
sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan
kerja pada pasal 8 mewajibkan kepada pengurus untuk memeriksakan
kesehatan tenaga kerja sesuai peraturan perundangan.
Pemeriksaan audiometri di PT. X Surabaya dilakukan secara berkala
setiap 1 tahun sekali yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
62

Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja pada
pasal 3 yaitu semua perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan
berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
6.

Pengendalian kebisingan
Setelah dilakukan pengukuran kebisingan di area mesin finning,
maka diperlukan pengendalian bising. PT. X Surabaya melakukan
pengendalian dengan cara memasang rambu-rambu peringatan sebagai
peringatan bahwa di tempat tersebut memiliki intensitas kebisingan yang
tinggi yang dapat mengganggu pendengaran dan pekerja menyadari
pemakaian alat pelindung telinga sewaktu bekerja di area tersebut,
penyediaan alat pelindung telinga berupa ear plug baik itu permanen
maupun non-permanen, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan mesin
agar tidak menimbulkan kebisingan, monitoring kebisingan dengan
inspeksi dan pengukuran kebisingan tiap 3 bulan sekali, pemberian
training kepada tenaga kerja tentang alat pelindung diri (APD).
Berdasarkan

undang-undang

nomor

1

tahun

1970

tentang

keselamatan kerja pada pasal 9 yaitu “mewajibkan kepada pengurus
untuk memberikan pembinaan kepada tenaga kerja yang meliputi
penyelenggaraan pelatihan K3, menyediakan alat pelindung diri,
melakukan upaya-upaya pencegahan kecelakaan dan pemberantasan
kebakaran serta peningkatan K3 dan pemberian PK3 bagi setiap tenaga
kerja yang bekerja diperusahaannya sesuai persyaratan dan ketentuan
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yang berlaku” dan pasal 14 yaitu “mewajibkan kepada pengurus untuk
memasang undang-undang nomor 1 tahun 1970, memasang semua
gambar keselamatan kerja yang diwajibkan ditempat kerjanya, serta
menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma sesuai petunjuk
pegawai pengawas atau ahli K3 ”. upaya pengendalian yang dilakukan
oleh PT. X Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengendalian kebisingan yang telah dilakukan PT. X dapat
menurunkan jumlah tenaga kerja yang mengalami gangguan pendengaran
dari tahun 2009 sampai tahun 2011 pada gambar 20 mengalami
penurunan gangguan pendengaran sebesar 27,27%.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
1.

Sumber bising yang berada di area mesin finning PT.X adalah Mesin
finning (dua buah), mesing separator (dua buah), mesin rotoblast (dua
buah), dan alat pemotong kayu / cutting (satu buah).

2.

Intensitas kebisingan yang melebihi NAB pada gambar peta kebisingan
(noise mapping) pada pukul 16.00 WIB meliputi seluruh area mesin
finning.

3.

Nilai intensitas kebisingan paling tinggi pada lay out area mesin finning
PT. X pukul 16.00 WIB di titik 16 adalah 94,9 dBA, intensitas
kebisingan tersebut melebihi NAB kebisingan sebesar 85 dB, upaya
pengendalian yang dilakukan perusahaan dengan memasang ramburambu peringatan daerah dengan intensitas kebisingan tinggi, penyediaan
alat pelindung telinga berupa ear plug, perawatan dan pemeliharaan
peralatan dan mesin, pengukuran kebisingan tiap 3 bulan sekali,
pemberian training kepada tenaga kerja tentang alat pelindung diri
(APD), namun untuk control room belum dilengkapi pelindung
kebisingan.

4.

Penurunkan jumlah tenaga kerja yang mengalami gangguan pendengaran
berdasarkan pemeriksaan audiometri dari tahun 2009 sampai tahun 2011
sebesar 27,27%.
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B. Saran
1.

Perlu dilakukan perawatan mesin secara teratur agar mesin tidak
menimbulkan peningkatan intensitas kebisingan yang dapat mengganggu
pekerja.

2.

EHS Enginering melakukan perlindungan bagi operator mesin finning
dengan perbaikan control room.

3.

Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak EHS mengenai
kedisiplinan tenaga kerja dalam pemakaian alat pelindung telinga.

4.

Melakukan rotasi kerja pada area mesin finning untuk mengurangi waktu
papar kebisingan.

5.

Departement EHS membuat peraturan untuk mewajibkan kepada semua
orang yang memasuki area mesin finning untuk memakai alat pelindung
telinga (ear plug).

commit to user

