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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Perkembangan industri di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif 

bagi pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia, namun di sisi lain juga 

menimbulkan dampak negatif dengan meningkatnya potensi bahaya dan penyakit 

akibat kerja. Potensi bahaya biasanya bersumber dari lingkungan kerja (fisik, 

kimia, biologi), bangunan dan instalasi gedung, bahan dan proses produksi, dan 

lain-lain. Sumber-sumber bahaya tersebut jika tidak dikendalikan secara optimal 

dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, 

seiring dengan perkembangan teknologi industri maka harus disertai dengan 

peningkatan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.  

 Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang paling penting dalam 

pengelolaan perusahaan karena tenaga kerja adalah manusia yang memiliki hak 

asasi untuk hidup dengan sehat dan selamat. Selain itu pemerintah juga sudah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berisi tentang kewajiban  

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari seratus orang dan 

mengandung potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja untuk memiliki komitmen terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja serta menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja.  

 Pada gambar 1.1 diperlihatkan potensi bahaya dan penyakit akibat kerja 

yang paling sering dialami tenaga kerja berdasarkan data International Labor 

Organization pada tahun 1999. Penyakit cardiovascular berada di peringkat ke 

empat sebagai penyakit akibat kerja yang paling sering terjadi. Data tersebut 

diramalkan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi 

permesinan. Penyakit tersebut diakibatkan tidak berfungsinya sistem 

cardiovascular yang terdiri dari jantung, darah dan pembuluh darah. Sistem 

cardiovascular berfungsi sebagai sistem sirkulasi nutrisi makanan, oksigen, 

karbondioksida, sistem kekebalan tubuh dan racun. Jantung bekerja memompa 
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Sumber : International Labour Organization 

darah untuk mendistribusikan zat-zat yang penting bagi tubuh melalui pembuluh 

darah. Jika jantung tidak bekerja secara optimal, maka dapat diindikasikan terjadi 

ketidakseimbangan fungsi tubuh. Pada penelitian ini, nilai output sistem 

cardiovascular yang akan diteliti adalah besarnya nilai frekuensi denyut jantung.  

Penyakit kanker ( 34% ) Kecelakaan kerja (25% )

Peny. Saluran pernafasan ( 21% ) Penyakit kardiovaskular ( 15% )

Lain-lain ( 5% )

 

 

Gambar 1.1 Potensi bahaya dan penyakit akibat kerja di dunia perindustrian 

   

 Menurut Ganong (1983) di dalam buku Review of Medical Physiology, 

terdapat faktor-faktor yang menyebabkan frekuensi denyut jantung meningkat 

atau menurun. Frekuensi denyut jantung menjadi meningkat karena disebabkan 

oleh keadaan emosi (gelisah, gembira), temperatur lingkungan yang tinggi, 

kondisi setelah makan, aktivitas kerja, kehamilan, konsumsi rokok dan obat-

obatan yang meningkatkan kerja sistem saraf simpatis. Sedangkan penyakit 

jantung, kondisi tidur dan istirahat dapat mengurangi frekuensi denyut jantung. 

Hal yang serupa juga diungkapkan Nurmianto (1995), temperatur sekeliling yang 

tinggi dan tingginya pembebanan otot akan menyebabkan frekuensi denyut 

jantung meningkat. Kondisi lingkungan yang bising terus menerus juga akan 

meningkatkan frekuensi denyut jantung (Arifiani, 2006). 

Dalam memenuhi permintaan produksi, PT GE Lighting Indonesia 

didukung oleh  1909 karyawan, yang sebagian besar diantaranya merupakan 

operator produksi dan dibagi dalam 3 shift kerja. Operator produksi merupakan 

jenis pekerja yang sering mendapatkan pengaruh buruk lingkungan kerja terhadap 

kesehatan karena harus bekerja selama 8 jam/hari.  
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Dalam melindungi tenaga kerja, khususnya operator bagian produksi, PT 

GE Lighting Indonesia mempunyai satu divisi khusus yang bertanggung jawab 

dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja, yaitu departemen 

Environmental Health and Safety (EHS). Dalam menjalankan tugasnya, 

departemen EHS membuat peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus 

dilaksanakan oleh semua orang yang berada di lingkungan PT GE Lighting 

Indonesia.  

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku yaitu 

penggunaan alat pelindung diri seperti ear plug (pelindung telinga), kacamata 

pelindung, sarung tangan, masker dan sepatu pelindung. Kebijakan tersebut 

berlaku selama tenaga kerja berada di area produksi. Walaupun terdapat kebijakan 

pelindungan kesehatan di PT GE Lighting Indonesia, namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat ketidakdisiplinan tenaga kerja dalam 

menggunakan alat pelindung kesehatan. 

Keadaan lingkungan fisik di PT GE Lighting Indonesia dapat 

dikategorikan sebagai kondisi yang tidak ergonomis. Tingkat kebisingan lantai 

produksi lebih dari 85 dB atau berada di atas Nilai Ambang Batas Kebisingan 

berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 51/MEN/1999 untuk 

batas waktu kerja terus-menerus tidak lebih dan 8 jam per hari atau 40 jam 

seminggu. Sumber kebisingan berasal dari mesin-mesin produksi yang berjumlah 

8-9 buah mesin di setiap line produksi. Mesin-mesin yang digunakan dalam 

proses produksi pembuatan lampu mengakibatkan tempat produksi menjadi panas, 

dengan temperatur hingga mencapai 30oC. Pada kondisi lingkungan yang 

ergonomis, temperatur lingkungan kerja sebesar 24oC – 26 oC (Wignjosoebroto, 

1995). Bekerja di lingkungan yang panas dengan ventilasi yang kurang baik serta 

pada tingkat kebisingan yang tinggi dapat menjadi akar masalah kesehatan 

operator produksi. 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

frekuensi denyut jantung yang dijadikan sebagai variabel kontrol yaitu jenis 

kelamin, kondisi kesehatan, beban kerja, usia dan keadaan emosi. Variabel kontrol 

berfungsi sebagai pembatas area penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, 
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faktor yang akan dibahas merupakan faktor yang nilainya dapat dikendalikan, 

yaitu faktor temperatur dan kebisingan. Kedua faktor tersebut dianalisis untuk 

mengetahui besar pengaruhnya terhadap kerja sistem cardiovascular dengan 

menggunakan sampel operator produksi di PT GE Lighting Indonesia. 

   

1.2  PERUMUSAN  MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang 

ada yaitu : 

1. Apakah tingkat kebisingan dan temperatur lingkungan  berpengaruh 

terhadap kerja sistem cardiovascular operator produksi ? 

2. Seberapa besar pengaruh  tingkat kebisingan  dan temperatur lingkungan  

terhadap kerja sistem cardiovascular operator produksi ? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

 Penelitian ini dilakukan dengan beberapa batasan penelitian sehingga 

ruang lingkup pembahasan penelitian lebih terfokus. Adapun batasan penelitian 

yang dilakukan meliputi: 

1. Pengumpulan data dilakukan di departemen Incandescent dan Circular 

Flourescent PT General Electric Lighting Indonesia. 

2. Pengambilan sampel memakai metode purposive sampling, dimana 

operator sengaja dipilih oleh peneliti karena memenuhi syarat sebagai 

sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu : 

- Jenis kelamin wanita  

- Usia 30 – 40 tahun 

- Dalam kondisi sehat 

- Tidak dalam keadaan hamil 

- Tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan yang dapat 

meningkatkan kerja jantung. 

- Tidak merokok 

- Frekuensi olahraga < 2 kali per minggu 

3. Pengukuran denyut jantung dilakukan pada saat operator selesai bekerja. 

4. Operator bekerja dalam posisi duduk. 
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5. Masa kerja operator lebih dari 5 tahun.  

6. Pengukuran frekuensi denyut jantung dilakukan dalam posisi duduk dan 

menggunakan tensimeter digital. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kebisingan  dan temperatur 

lingkungan  terhadap kerja sistem cardiovascular operator produksi. 

2. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh  tingkat kebisingan  dan 

temperatur lingkungan  terhadap kerja sistem cardiovascular operator 

produksi. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan 
adalah memberikan pertimbangan pada perusahaan dalam menentukan kebijakan 
perlindungan kesehatan cardiovascular operator produksi. 

 

1.6 ASUMSI 

Asumsi penelitian diperlukan untuk menyederhanakan kompleksitas 

permasalahan yang diteliti. Asumsi-asumsi yang digunakan antara lain : 

1. Beban kerja operator diasumsikan sama 

2. Operator yang menjadi sampel penelitian tidak menggunakan ear plug 

secara terus menerus selama kerja. 

3. Semua peralatan yang digunakan dalam kondisi baik dan mendukung 

pelaksanaan penelitian. 

4. Sistem yang digunakan sesuai dengan kondisi saat penelitian berlangsung. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum mengenai tata cara 
penyusunan laporan penelitian dan isi pokok dari laporan penelitian ini. 
Sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 
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 Bab ini menguraikan berbagai hal mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, asumsi-asumsi dan sistematika penulisan. Uraian bab ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang penelitian ini dilakukan 

sehingga dapat memberi masukan ke perusahaan sesuai dengan tujuan 

penelitian dengan batasan-batasan dan asumsi yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Di dalam bab ini, peneliti menyampaikan tentang telaah literatur, 

referensi atau jurnal yang mendukung penelitian serta hasil-hasil dari 

penelitian yang ada sebelumnya. Pada bagian ini juga akan dibahas 

mengenai faktor-faktor fisik lingkungan kerja, konsep desain 

eksperimen faktorial dan presentase kontribusi (PK).  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas mengenai langkah-langkah pemecahan masalah pada 

penelitian yang dilakukan. Tahap-tahap penelitian dimulai dari tahap 

identifikasi dan studi pendahuluan, tahap pengumpulan dan pengolahan 

data, tahap analisis hingga tahap penarikan kesimpulan dan saran, 

semuanya akan diuraikan secara rinci pada bab ini. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini membahas mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data 

hasil eksperimen dua faktor (temperatur dan kebisingan) yang 

berpengaruh terhadap kerja sistem cardiovascular operator. Secara rinci 

akan dibahas mengenai waktu pengambilan data untuk seluruh kategori 

eksperimen, pengujian asumsi-asumsi anova, uji anova dan perhitungan 

persentase kontribusi . 

 BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

 Bab ini membahas mengenai analisis dari hasil pengolahan data serta 

interpretasi dari hasil yang didapatkan melalui penelitian tersebut. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
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 Bab ini menguraikan target pencapaian dari tujuan penelitian dan 

kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya.  
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Ergonomi 

Disiplin ergonomi adalah suatu cabang keilmuan yang sistematis untuk 

memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan 

manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan 

bekerja dengan baik (Wignjosoebroto, 2000). Sedangkan menurut Tarwaka dalam 

buku Ergonomi untuk Keselamatan Kesehatan Kerja dan Produktivitas 

mendefinisikan ergonomi sebagai ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk 

menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik 

dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan 

manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan 

menjadi lebih baik. Disamping itu, ergonomi juga memberikan peranan penting 

dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah: 

a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan 

cedera dan pencegahan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik 

dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

b. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, 

mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna meningkatkan jaminan 

sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. 

c. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek teknis, 

ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan 

sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. 

Salah satu definisi ergonomi yang menitikberatkan pada penyesuaian 

desain terhadap manusia  dikemukakan oleh Annis dan McConville (1996) dan 

Manuaba (1999). Mereka menyatakan bahwa ergonomi adalah kemampuan untuk 

menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas dan keterbatasannya 

terhadap desain pekerjaan, mesin dan sistemnya, ruangan kerja dan lingkungan 

sehingga manusia dapat hidup dan bekerja secara sehat, aman, nyaman dan 

efisien.  
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2.2 Sistem Cardiovascular 

Sistem cardiovascular atau sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang 

berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi 

suhu dan pH tubuh (bagian dari homeostasis). Sistem cardiovascular merupakan 

seperangkat organ tubuh yang terdiri dari jantung, susunan pembuluh darah dan 

darah. Berbagai organ tersebut bekerja sama untuk menjaga peredaran darah. 

Melalui peredaran darah, zat-zat yang berada di darah akan dipindahkan ke sel-sel 

jaringan tubuh, dan sebaliknya, sehingga terjadi proses metabolisme. Metabolisme 

merupakan suatu proses yang berlangsung dalam setiap sel jaringan tubuh yang 

berfungsi untuk mengubah zat-zat makanan, yang sebagian digunakan untuk 

membangkitkan tenaga untuk aktivitas fisik manusia dan sebagian untuk 

memperbaiki sel-sel jaringan yang telah rusak (Kertohoesodo, 1988). 

Jantung (bahasa Latin, cor) adalah sebuah rongga atau organ berotot yang 

memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. 

Jantung adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. 

Jantung manusia terletak di sebelah kiri bagian dada, di antara paru-paru, 

tersarung oleh tulang rusuk. Bagian luarnya terdiri dari otot-otot. Otot-otot 

tersebut saling berkontraksi dan memompa darah melulai pembuluh arteri. Bagian 

dalam terdiri dari 4 buah bilik. Dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian kanan dan 

kiri yang dipisahkan oleh dinding otot yang disebut septum. Bagian kanan dan kiri 

dibagi lagi menjadi 2 bilik atas yang disebut dengan atria dan dua bilik bawah 

yang disebut dengan ventricle, yang memompa darah menuju arteri. 

Atria dan verticle bekerja secara bersamaan,menyebabkan kontraksi dan 

relaksasi untuk memompa darah keluar dari jantung. Darah yang keluar dari bilik 

akan melewati sebuah katup. Terdapat 4 buah katup di dalam jantung. Yaitu 

mitral, tricuspid, aortic, dan pulmonic (sering juga disebut dengan pulmonary). 

Katup-katup ini berfungsi untuk mengatur jalannya aliran darah menuju ke arah 

yang benar. Tiap katup mempunyai penututup yang disebut leaflets atau cusps. 

Katup mitral mempunyai 2 buah leaflets , yang lainnya memiliki 3 buah leaflets. 
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Gambar 2.1 Struktur jantung 

 

Jantung bekerja tanpa henti memompa oksigen dan nutrisi melaui darah ke 

seluruh tubuh. Jantung manusia  berdetak 100 ribu kali per hari atau memompa 

sekitar 2000 galon per hari. Ketika berdetak, jantung memompa darah melaui 

pembuluh-pembuluh darah ke seluruh tubuh. Pembuluh-pembuluh ini sangat 

elastis dan bisa membawa darah ke setiap ujung organ tubuh manusia. Darah 

sangat penting karena berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan 

nutrisi ke setiap jaringan tubuh, juga membawa sisa-sisa seperti karbon dioksida 

keluar dari jaringan-jaringan tubuh. Terdapat tiga tipe pembuluh darah : 

· Pembuluh arteri : fungsinya mengangkut oksigen melalui darah dari 

jantung ke seluruh jaringan tubuh, akan semakin mengecil ketika darah 

melewati pembuluh menuju organ lainnya. 

· Pembuluh kapiler : bentuknya kecil dan tipis, menghubungkan pembuluh 

arteri dan pembuluh vena. Lapisan dindingnya yang tipis memudahkan 

untuk dilewati oleh oksigen, nutrisi, karbon dioksida serta bahan sisa 

lainnya dari dan ke organ sel lainnya. 

· Pembuluh vena : fungsinya menyalurkan aliran darah yang berisi bahan 

sisa kembali ke jantung jantung untuk dipecahkan dan dikeluarkan dari 

tubuh. Pembuluh vena semakin membesar ketika mendekati jantung. 

Bagian atas vena (superior) membawa darah dari tangan dan kepala 
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menuju jantung, sedangkan bagian bawah vena (inferior) membawa darah 

dari bagian perut dan kaki menuju jantung.  

Bagian kanan dan kiri jantung bekerja secara bersamaan membuat suatu pola 

yang bersambung secara terus menerus yang membuat darah akan terus mengalir 

menuju jantung paru-paru dan bagian tubuh lainnya. 

Bagian kanan : 

· Darah memasuki jantung melalui 2 bagian pembuluh vena inferior dan 

superior yang membawa oksigen kosong dari tubuh menuju ke bagian 

kanan atrium. 

· Ketika atrium berkontraksi,darah mengalir dari bagian kanan atrium 

menuju bagian kanan ventricle melalui katup tricuspid. 

· Ketika ventricle penuh,maka katup triscupid akan menutup untuk 

mencegah darah mengalir kembali ke bagian atria ketika ventricle 

berkontraksi. 

· Ketika ventricle berkontraksi,darah akan mengalir keluar melalui katup 

pulmonic menuju arteri dan paru-paru yang mana pada bagian ini darah 

akan mendapatkan oksigen.  

Bagian kiri : 

· Bagian vena pulmonary akan mengosongkan darah yang telah 

mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke bagian kiri atrium 

· Ketika atrium berkontraksi, darah akan mengalir menuju bagian venricle 

sebelah kiri melalui katup mitral. 

· Ketika venricle penuh maka katup mitral akan tertutup untuk mencegah 

darah mengalir kembali ke atrium ketika ventricle berkontraksi. 

· Ketika ventricle berkontraksi maka darah akan meninggalkan jantung 

melalui katup aortic menuju ke seluruh tubuh  

Ukuran jantung manusia kurang lebih sebesar gumpalan tangan seorang 

laki-laki dewasa. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan 

endothelium. Jantung terletak di dalam rongga thoracic, di balik tulang 
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dada/sternum. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. 

Jantung hampir sepenuhnya diselubungi oleh paru-paru, namun tertutup oleh 

selaput ganda yang bernama perikardium, yang tertempel pada diafragma. 

Lapisan pertama menempel sangat erat kepada jantung, sedangkan lapisan luarnya 

lebih longgar dan berair, untuk menghindari gesekan antar organ dalam tubuh 

yang terjadi karena gerakan memompa konstan jantung. 

Jantung dijaga di tempatnya oleh pembuluh-pembuluh darah yang meliputi 

daerah jantung yang merata/datar, seperti di dasar dan di samping. Dua garis 

pembelah (terbentuk dari otot) pada lapisan luar jantung menunjukkan di mana 

dinding pemisah di antara sebelah kiri dan kanan serambi (atrium) & bilik 

(ventrikel). 

Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi dua 

belah bagian, dari atas ke bawah, menjadi dua pompa. Kedua pompa ini sejak 

lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari dua rongga yang dipisahkan 

oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari empat 

rongga, serambi kanan & kiri dan bilik kanan & kiri. 

Dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dinding bilik karena bilik 

harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa dari bawah ke atas, 

khususnya di aorta, untuk memompa ke seluruh bagian tubuh yang memiliki 

pembuluh darah. Dua pasang rongga (bilik dan serambi bersamaan) di masing-

masing belahan jantung disambungkan oleh sebuah katup. Katup di antara 

serambi kanan dan bilik kanan disebut katup trikuspidalis atau katup berdaun tiga. 

Sedangkan katup yang ada di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup 

bikuspidalis atau katup berdaun dua. 

Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah 

(disebut diastol). Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar 

dari ruang jantung (disebut sistol). Kedua serambi mengendur dan berkontraksi 

secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara 

bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak 

karbondioksida (darah kotor) dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena 

berbesar (vena kava) menuju ke dalam serambi kanan. Setelah atrium kanan terisi 

darah, dia akan mendorong darah ke dalam bilik kanan. Darah dari bilik kanan 
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akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis, menuju ke 

paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil (kapiler) 

yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan 

karbondioksida yang selanjutnya dihembuskan. Darah yang kaya akan oksigen 

(darah bersih) mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. 

Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru dan atrium kiri disebut 

sirkulasi pulmoner. Darah dalam serambi kiri akan didorong menuju bilik kiri, 

yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke 

dalam aorta (arteri terbesar dalam tubuh).  

Berat ringannya kerja yang dilakukan oleh seseorang dapat ditentukan 

berdasarkan gejala-gejala perubahan yang tampak dan dapat diukur melalui 

perubahan fisik manusia (Wignjosoebroto, 1995). Pengaturan frekuensi denyut 

jantung merupakan aktivitas pengukuran yang paling sering diaplikasikan, 

walaupun metode ini tidak secara langsung terkait dengan pengukuran energi fisik 

yang dikonsumsi seseorang untuk kerja. Adapun hubungan antara beban kerja dan 

frekuensi denyut jantung ditunjukkan pada tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Hubungan antara konsumsi oksigen dan frekuensi  

denyut jantung terhadap beban kerja 

Work load 
Oxygen comsumption  

in liters per minute 

Energy expenditure 

 in calories per minute 

Heart rate during work in 

beats per minute 

Very light < 0.5 < 2,5 < 60 

Light 0,5-1,0 2,5-5,0 60-100 

Moderate 1,0-1,5 5,0-7,5 100-125 

Heavy 1,5-2,0 7,5-10,0 125-150 

Very Heavy 2,0-2,5 10,0-12,5 150-175 

Undually heavy > 2,5 > 12,5 > 175 

  Sumber : Christensen, 1964 

 

Denyut jantung dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode 

(Adiputra, 2002), yaitu : 

· Metode Palpasi 

Metode ini dapat digunakan jika subyek yang diukur berada dalam kondisi 

diam atau istirahat. Pemeriksa menggunakan ujung tiga jari (telunjuk, jari 

tengah dan jari manis) untuk mengukur denyut jantung dengan cara meraba 
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denyutan pembuluh darah di daerah pergelangan tangan atau di daerah leher. 

Arah ketiga ujung jari membentuk garis lurus sesuai dengan panjang sumbu 

tubuh. Lama perabaan sekitar 5 detik, 10 detik atau 15 detik, dan dihitung 

banyaknya denyutan yang dirasakan. Untuk mendapatkan denyut jantung per 

menit, hasil pengukuran tersebut dikalikan 12, 6, 4, sesuai dengan lama 

perabaan.  

· Metode Auskultasi 

Metode ini menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyutan jantung. 

Pemeriksa menghitung banyaknya denyutan dalam waktu 5 detik atau 10 

detik atau 15 detik. Hasilnya dikalikan 12, 6, atau 4 sesuai dengan lamanya 

pengukuran. Cara ini baik digunakan jika subjek yang diukur dalam keadaan 

diam (Andersen, 1978). Kekurangan penghitungan dengan cara ini yaitu hasil 

pengukuran denyut selalu bernilai genap. 

· Metode Pulse Meter 

Pulse meter terdiri dari 2 jenis, yaitu pulse meter pegas dan digital. Cara 

kerja pulse meter pegas yaitu saat digunakan untuk pengukuran maka jarum 

akan membentuk simpangan ke kiri dan ke kanan. Angka yang ditunjukkan 

oleh jarum merupakan denyut per menit. Sedangkan pulse meter digital akan 

menghasilkan nilai setelah pengukuran. Pulse meter digital terdiri dari 2 

jenis, yaitu pulse meter dengan sensor yang dilekatkan di telinga dan pulse 

meter yang digabungkan dengan blood  pressure meter. 

· Metode Electrocardiograph 

Dengan menggunakan electrocardiograph (EKG) grafik aktivitas listrik 

jantung dapat direkam. Dari rekaman aktivitas tersebut dihitung besarnya 

denyut per menit.  

· Metode Electrocardiograph non Cable 

Cara kerja alat ini yaitu dengan menggunakan sensor yang dipasang di dada. 

Secara telemetri rekaman dapat diterima oleh penerima dan langsung 

menggambarkan aktivitas listrik jantung. Keunggulan alat ini yaitu 

pengukuran dapat dilakukan pada saat subjek bergerak aktif dan dapat terus 

dimonitor tanpa mengganggu gerakan yang sedang dilakukan. 
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· Metode Sport  Tester 

Cara kerja sport tester sama dengan electrocardiograph non cable. Aktivitas 

jantung ditampilkan di monitor komputer sehingga dapat ditampilkan dalam 

bentuk grafik atau perhitungan statistik.  

 

2.3 Lingkungan Kerja 

Setiap hari manusia terlibat pada suatu kondisi lingkungan kerja yang 

berbeda-beda dimana perbedaan kondisi tersebut sangat mempengaruhi terhadap 

kemampuan manusia. Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan 

baik dan mencapai hasil yang optimal apabila lingkungan kerjanya mendukung.  

Dalam suatu lingkungan kerja, manusia mempunyai peranan sentral kerja 

dimana manusia berperan sebagai perencana dan perancang suatu sistem kerja 

disamping manusia harus berinteraksi dengan sistem untuk dapat mengendalikan 

proses yang sedang berlangsung pada sistem kerja secara keseluruhan. Manusia 

sebagai salah satu komponen dari suatu sistem kerja merupakan bagian yang 

sangat kompleks dengan berbagai macam sifat, keterbatasan dan kemampuan 

yang dimilikinya. Namun demikian usaha untuk memahami tingkah laku manusia, 

khususnya tingkah laku kerja manusia tidak dapat dilakukan hanya dengan 

memahami kondisi fisik manusia saja. Kelebihan dan keterbatasan kondisi fisik 

manusia memang merupakan faktor yang harus diperhitungkan, tetapi bukan satu-

satunya faktor yang menentukan produktivitas kerja (Kroemer, 1994).  

Di dalam perencanaan dan perancangan sistem kerja perlu diperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan kerja seperti: 

kebisingan, pencahayaan, suhu dan lain-lain. Suatu kondisi lingkungan kerja 

dikatakan baik apabila dalam kondisi tertentu manusia dapat melaksanakan 

kegiatannya dengan optimal. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dengan manusia 

yang bekerja pada lingkungan tersebut dapat terlihat dampaknya dalam jangka 

waktu tertentu (Sutalaksana, 1979). 

Lingkungan kerja yang baik dan sesuai dengan kondisi manusia (pekerja) 

tentu saja akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pekerja itu sendiri dan 

tentu saja terhadap produktivitas kerja yang dihasilkan. Oleh karena itu 
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perancangan lingkungan kerja yang baik dan optimal sangat diperlukan. Berikut 

ini penjelasan mengenai faktor-faktor fisik lingkungan kerja. 

 

2.3.1  Bunyi 

Definisi bunyi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sensasi 

pendengaran yang melalui telinga manusia yang ditimbulkan oleh penyimpangan 

tekanan udara. Penyimpangan ini biasanya disebabkan oleh benda yang bergetar. 

Rambatan gelombang bunyi disebabkan oleh lapisan perapatan atau peregangan 

partikel-partikel udara yang bergerak kearah luar, karena penyimpangan tekanan.  

A. Tingkat Tekanan Bunyi 

Penyimpangan dalam tekanan atmosfir yang disebabkan oleh getaran 

partikel udara karena adanya gelombang bunyi disebut tekanan bunyi. Jika 

manusia mengukur bunyi dengan satuan Pa ini, maka manusia akan memperoleh 

angka-angka yang sangat besar dan susah digunakan. Untuk menghindari hal ini, 

digunakan skala lain yakni skala decibell (dB). Skala decibell ini hampir sesuai 

dengan tanggapan manusia terhadap perubahan kekerasan bunyi, yang secara 

kasar sebanding dengan logaritma energi bunyi. Ini berarti bahwa energi bunyi 

yang sebanding dengan 10, 100, dan 1000 akan menghasilkan ditelinga pengaruh 

yang subyektif sebanding dengan logaritmanya, yaitu masing-masing 1, 2, dan 3. 

Bila skala logaritma ini dikalikan dengan 10 maka diperoleh skala decibell.  

Tingkat tekanan bunyi diukur dengan menggunakan Sound level meter 

(gambar 2.2) yang terdiri dari mikrofon, penguat, dan instrumen keluaran (output) 

yang mengukur tingkat tekanan bunyi efektif dalam decibell. Tingkat tekanan 

bunyi beberapa macam tingkat kebisingan dan bunyi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Sound level meter 
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Sumber: Sutalaksana (1979) 
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Gambar 2.3 Tingkat tekanan bunyi beberapa sumber bunyi penting 
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B. Kebisingan  

Kebisingan adalah salah satu polusi yang tidak dikehendaki manusia. 

Dikatakan tidak dikehendaki karena dalam jangka panjang, bunyi-bunyian 

tersebut akan dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, dan 

menimbulkan kesalahan komunikasi bahkan kebisingan yang serius dapat 

mengakibatkan kematian. Semakin lama telinga mendengar kebisingan, makin 

buruk pula dampak yang diakibatkannya, diantaranya adalah pendengaran dapat 

semakin berkurang  (Sutalaksana, 1979).  

Seseorang cenderung mengabaikan bising yang dihasilkannya sendiri 

apabila bising yang ditimbulkan tersebut secara wajar menyertai pekerjaan, seperti 

bising mesin ketik atau mesin kerja. Sebagai patokan, bising yang hakekatnya 

mekanik atau elektrik, yang disebabkan kipas angin, transformator, motor, selalu 

lebih mengganggu daripada bising yang hakekatnya alami (angin, hujan, air terjun 

dan lain-lain). 

1. Sumber-sumber Bising 

Sumber bising dalam pengendalian kebisingan lingkungan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

a. Bising Interior 

Bising yang berasal dari manusia, alat-alat rumah tangga atau mesin-

mesin gedung yang antara lain disebabkan oleh radio, televisi, alat-alat musik, 

dan juga bising yang ditimbulkan oleh mesin-mesin yang ada digedung 

tersebut seperti kipas angin, motor kompresor pendingin, pencuci piring dan 

lain-lain. 

b. Bising eksterior 

Bising yang dihasilkan oleh kendaraan transportasi darat, laut, maupun 

udara, dan alat-alat konstruksi. Dalam dunia industri jenis-jenis bising yang 

sering dijumpai antara lain meliputi: 

Ø Bising kontinu dengan jangkauan frekuensi yang luas. Misalkan suara 

yang ditimbulkan oleh mesin bubut, mesin frais, kipas angin, dan lain-lain. 

Ø Bising kontinu dengan jangkauan frekuensi yang sempit. Misalkan bising 

yang dihasilkan oleh suara mesin gergaji, katup gas, dan lain-lain. 
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Ø Bising terputus-putus (intermittent). Misal suara lalu lintas, suara kapal 

terbang. 

Ø Bising impulsive seperti pukulan palu, tembakan pistol, dan lain-lain.  

Sifat suatu kebisingan ditentukan oleh intensitas suara, frekuensi suara, 

dan waktu terjadinya kebisingan. ketiga faktor diatas juga dapat menentukan 

tingkat gangguan terhadap pendengaran manusia. Apabila pada suatu kebisingan, 

intensitas suaranya semakin tinggi maka kebisingan tersebut semakin keras. 

Kebisingan yang mempunyai frekuensi tinggi lebih berbahaya daripada 

kebisingan dengan frekuensi lebih rendah. Dan semakin lama terjadinya 

kebisingan disuatu tempat, semakin besar akibat yang ditimbulkannya. Disamping 

itu juga terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan studi 

tentang kebisingan, faktor tersebut berupa bentuk kebisingan yang dihasilkan, 

berbentuk tetap/terus-menerus (steady) atau tidak tetap (intermittent).  

Kerusakan pendengaran manusia terjadi karena pengaruh kumulatif 

exposure dari suara diatas intensitas maksimal dalam jangka waktu lebih lama dari 

waktu yang diijinkan untuk tingkat kebisingan yang bersangkutan. 

 

2. Pengukuran Tingkat Kebisingan 

Sumber kebisingan di perusahaan biasanya berasal dari mesin-mesin untuk 

proses produksi dan alat-alat lain yang dipakai untuk melakukan pekerjaan. 

Sumber-sumber tersebut harus diidentifikasi dan dinilai kehadirannya agar dapat 

dipantau sedini munhkin dalam upaya mencegah dan mengendalikan pengaruh 

paparan kebisingan terhadap pekerja yang terpapar. Dengan demikian  penilaian 

tingkat intensitas kebisingan di perusahaan secara umum dimaksudkan untuk 

beberapa tujuan yaitu: 

a. Memperoleh data intensitas kebisingan pada sumber suara 

b. Memperoleh data intensitas kebisingan pada penerima suara (pekerja dan 

masyarakat semanusiar perusahaan). 

c. Menilai efektivitas sarana pengendalian kebisingan yang telah ada dan 

merencanakan langkah pengendalian lain yang lebih efektif. 

d. Mengurangi tingkat intensitas kebisingan baik pada sumber suara maupun 

pada penerima suara sampai batas diperkenankan. 
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e. Membantu memilih alat pelindung dari kebisingan yang tepat sesuai 

dengan jenis kebisingannya. 

 

Setelah intensitas dinilai dan dianalisis, selanjutnya hasil yang diperoleh 

harus dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah intensitas kebisingan yang diterima oleh pekerja sudah 

melampaui Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperkenankan atau belum. Dengan 

demikian akan dapat segera dilakukan upaya pengendalian untuk mengurangi 

dampak pemaparan terhadap kebisingan tersebut.  NAB kebisingan di tempat 

kerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 51/MEN/1999 yang 

merupakan pembaharuan dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 

01/MEN/1978, besarnya rata-rata 85 dB-A untuk batas waktu kerja terus-menerus 

tidak lebih dari 8 jam atau 40 jam seminggu. Besarnya NAB yang ditetapkan 

tersebut sama dengan NAB untuk negara-negara lain seperti Australia dan 

Amerika. Selanjutnya apabila tenaga kerja menerima pemaparan kebisingan lebih 

dari ketetapan tersebut, maka harus dilakukan pengurangan waktu pemaparan 

seperti pada tabel 2.2 dibawah ini 

Tabel 2.2 Batas Waktu Pemaparan kebisingan per hari kerja  

berdasarkan intensitas kebisingan yang diterima pekerja 

Batas Waktu Pemaparan per Hari Kerja 
Intensitas Kebisingan 

(dB A) 

8 Jam 85 

4 Jam 88 

2 Jam 91 

1 Jam 94 

30 Menit 97 

15 Menit 100 

7,5 Menit 103 

3,75 Menit 106 

1,88 Menit 109 

0,94 Menit 112 

28,12 Detik 115 

14,06 Detik 118 

7,03 Detik 121 
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Batas Waktu Pemaparan per Hari Kerja 
Intensitas Kebisingan 

(dB A) 

1,76 Detik 127 

0,88 Detik 130 

3,52 Detik 124 

0,44 Detik 133 

0,22 Detik 136 

0,11 Detik 139 

Tidak boleh terpapar walau hanya sesaat > 139 

Sumber: Kepmennaker No. 51 Tahun 1999 

 

3. Pengaruh Kebisingan 

Pengaruh pemaparan kebisingan secara umum dapat dikategorikan menjadi 

dua berdasarkan tinggi rendahnya intensitas kebisingan dan lamanya waktu 

pemaparan. Pertama, pengaruh pemaparan kebisingan intensias tinggi (diatas 

NAB) dan kedua, adalah pengaruh pemaparan kebisingan intensitas rendah (di 

bawah NAB).  

1. Pengaruh kebisingan intensitas tinggi 

a. Pengaruh pemaparan kebisingan intensitas tinggi adalah terjadinya 

kerusakan pada indera pendengaran yang dapat menyebabkan 

penurunan daya dengar baik yang bersifat sementara maupun bersifat 

permanen atau ketulian. Sebelum terjadi kerusakan pendengaran yang 

permanen, biasanya didahului dengan gangguan pendengaran yang 

bersifat sementara.  

b. Pengaruh kebisingan akan sangat terasa apabila jenis kebisingannya 

terputus-putus dan sumber kebisingannya tidak diketahui. 

c. Secara fisiologis, kebisingan dengan intensitas tinggi dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan seperti: meningkatnya tekanan 

darah dan tekanan jantung, resiko serangan jantung meningkat, dan 

gangguan pencernaan. 

d. Reaksi masyarakat, apabila kebisingan dari suatu proses produksi 

demikian hebatnya sehingga masyarakat semanusiarnya menuntut agar 

kegiatan tersebut dihentikan. 

2. Pengaruh kebisingan intensitas tingkat rendah 
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Tingkat intensitas kebisingan rendah banyak ditemukan di lingkungan 

kerja seperti perkantoran, ruang administrasi perusahaan, dan lain-lain. 

Intensitas kebisingan yang masih dibawah NAB tersebut secara fisiologis 

tidak menyebabkan kerusakan pendengaran. Namun demikian, dapat 

menyebabkan penurunan performansi kerja, sebagai salah satu penyebab 

stres dan gangguan kesehatan lainnya. Stres yang disebabkan karena 

pemaparan kebisingan dapat menyebabkan terjadinya kelelahan dini, 

kegelisahan dan depresi. Secara spesifik stres karena kebisingan tersebut 

dapat menyebabkan antara lain: 

a. Stres menuju keadaan cepat marah, sakit kepala, dan gangguan tidur. 

b. Gangguan reaksi psikomotor 

c. Penurunan performansi kerja yang dapat menimbulkan kehilangan 

efisiensi dan produktivitas kerja.  

 

2.3.2 Temperatur 

Secara fundamental, ergonomi merupakan studi tentang penyerasian antara 

pekerja dan pekerjaannya untuk meningkatkan performansi dan melindungi 

kehidupan. Untuk dapat melakukan penyerasian tersebut manusia harus dapat 

memprediksi adanya stressor yang menyebabkan terjadinya strain dan 

mengevaluasinya. Mikroklimat dalam lingkungan kerja menjadi sangat penting 

karena dapat bertindak sebagai stressor yang menyebabkan strain kepada pekerja 

apabila tidak dikendalikan dengan baik. Mikroklimat dalam lingkungan kerja 

terdiri dan unsur suhu udara (kering dan basah), kelembaban nisbi, panas radiasi 

dan kecepatan gerakan udara (Suma’mur, 1984). 

Untuk negara dengan empat musim, rekomendasi untuk comfort zone pada 

musim dingin adalah suhu ideal berkisar antara 19-23°C dengan kecepatan udara 

antara 0,1-0,2 m/det dan pada musim panas suhu ideal antara 22-24°C dengan 

kecepatan udara antara 0,15-0,4 m/det serta kelembaban antara 40-60% sepanjang 

tahun (WHS, 1992; Grantham, 1992 dan Grandjean, 1993). Sedangkan untuk 

negara dengan dua musim seperti Indonesia. rekomendasi tersebut perlu mendapat 

koreksi.  
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Dengan demikian jelas bahwa 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. 

A. Lingkungan Kerja Panas 

Pekerja di dalam lingkungan panas, seperti di semanusiar furnaces, 

peleburan, boiler, oven, tungku pemanas atau bekerja di luar ruangan di bawah 

terik matahari dapat mengalami tekanan panas. Selama aktivitas pada lingkungan 

panas tersebut, tubuh secara otomatis akan memberikan reaksi untuk memelihara 

suatu kisaran panas lingkungan yang konstan dengan menyeimbangkan antara 

panas yang diterima dan luar tubuh dengan kehilangan panas dan dalam tubuh. 

Menurut Suma’mur (1984) bahwa suhu tubuh manusia dipertahankan hampir 

menetap (homoeotermis) oleh suatu pengaturan suhu (thermoregulatory system). 

Suhu menetap ini dapat dipertahankan akibat keseimbangan di antara panas yang 

dihasilkan dan metabolisme tubuh dan pertukaran panas di antara tubuh dengan 

lingkungan semanusiarnya. Sedangkan produksi panas di dalam tubuh tergantung 

dan kegiatan fisik tubuh, makanan, gangguan sistem pengaturan panas seperti 

dalam kondisi demam dan lain-lain. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan 

pertukaran panas di antara tubuh dengan lingkungan semanusiarnya adalah panas 

konduksi, panas konveksi, panas radiasi dan panas penguapan (VOHSC & 

VCAB, 1991 dan Bernard, 1996). 

Di samping itu pekerja di lingkungan panas juga dapat beraklimatisasi untuk 

mengurangi reaksi tubuh terhadap panas (heat strain). Pada proses aklimatisasi 

menyebabkan denyut jantung lebih rendah dan laju pengeluaran keringat 

meningkat. Khusus untuk pekerja yang baru di lingkungan panas diperlukan 

waktu aklimatisasi selama 1-2 minggu. Jadi, Aklimatisasi terhadap lingkungan 

panas sangat diperlukan pada seseorang yang belum terbiasa dengan kondisi 

tersebut. Aklimatisasi tubuh terhadap panas memerlukan sedikit liquid tetapi lebih 

sering minum. Tablet garam juga diperlukan dalam proses aklimatisasi. Seorang 

tenaga kerja dalam proses aklimatisasi hanya boleh terpapar 50% waktu kerja 

pada tahap awal, kemudian dapat ditingkatkan 10% setiap hari (Grantham, 1992). 
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B. Pengaruh Fisiologis Akibat Tekanan Panas 

Tekanan panas memerlukan upaya tambahan pada anggota tubuh untuk 

memelihara keseimbangan panas. Menurut Pulat (1992) bahwa reaksi fisiologis 

tubuh (Heat Strain) oleh karena peningkatan temperatur udara di luar comfort 

zone adalah sebagai berikut: 

1. Vasodilatasi 

2. Denyut jantung meningkat 

3. Temperatur kulit meningkat 

4. Suhu inti tubuh pada awalnya turun kemudian meningkat dan lain-lain. 

Selanjutnya apabila pemaparan terhadap tekanan panas terus berlanjut, maka 

resiko terjadi gangguan kesehatan juga akan meningkat. Menurut Bernard (1996) 

reaksi fisiologis akibat pemaparan panas yang berlebihan dapat dimulai dan 

gangguan fisiologis yang sangat sederhana sampai dengan terjadinya penyakit 

yang sangat serius. Pemaparan terhadap tekanan panas juga menyebabkan 

penurunan berat badan. Menurut hasil penelitian Priatna (1990) bahwa pekerja 

yang bekerja selama 8 jam/hari bertunut-turut selama 6 minggu, pada ruangan 

dengan Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) antara 32,02-33,01°C menyebabkan 

kehilangan berat badan sebesar 4,23%. 

Secara lebih rinci gangguan kesehatan akibat pemaparan suhu lingkungan 

panas yang berlebihan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Gangguan perilaku dan performansi keja seperti, terjadinya kelelahan, sering 

melakukan istirahat curian dan lain-lain. 

2. Dehidrasi.  

Dehidrasi adalah suatu kehilangan cairan tubuh yang berlebihan yang 

disebabkan baik oleh penggantian cairan yang tidak cukup maupun karena 

gangguan kesehatan. Pada kehilangan cairan tubuh <1,5% gejalanya tidak 

nampak, kelelahan muncul lebih awal dan mulut mulai kering. 

3. Heat Rash.  

Keadaan seperti biang keringat atau keringat buntat, gatal kulit akibat kondisi 

kulit terus basah. Pada kondisi demikian pekerja perlu beristirahat pada tempat 

yang lebih sejuk dan menggunakan bedak penghilang keringat. 

4. Heat Cramps.  
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Merupakan kejang-kejang otot tubuh (tangan dan kaki) akibat keluarnya 

keringat yang menyebabkan hilangnya garam natrium dan tubuh yang 

kemungkinan besar disebabkan karena minum terlalu banyak dengan sedikit 

garam natrium. 

5. Heat Syncope atau Fainting.  

Keadaan ini disebabkan karena aliran darah ke otak tidak cukup karena 

sebagian besar aliran darah dibawa kepermukaan kulit atau perifer yang 

disebabkan karena pemaparan suhu tinggi. 

6. Heat Exhaustion.  

Keadaan ini terjadi apabila tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan atau 

kehilangan garam. Gejalanya mulut kering, sangat haus, lemah, dan sangat 

lelah. Gangguan ini biasanya banyak dialami oleh pekerja yang belum 

beraklimatisasi terhadap suhu udara panas. 

 

C. Penilaian Lingkungan Kerja Panas 

Metode terbaik untuk menentukan apakah tekanan panas di tempat kerja 

menyebakan gangguan kesehatan adalah dengan mengukur suhu inti tubuh 

pekerja yang bersangkutan. Normal suhu inti tubuh adalah 37° C, mungkin mudah 

dilampaui dengan akumulasi panas dan konveksi, konduksi, radiasi dan panas 

metabolisme. Apabila rerata suhu inti tubuh pekerja > 38° C, diduga terdapat 

pemaparan suhu lingkungan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh tersebut. 

Selanjutnya harus dilakukan pengukuran suhu lingkungan kerja. 

Pengukuran suhu lingkungan kerja pada penelitian ini menggunakan 

termometer ruangan digital. Termometer ruangan ini mempunyai ketelitian 

sampai 0.1°C ditunjukkan pada gambar 2.4 berikut. 

 

Gambar 2.4 Termometer ruangan digital 
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Menurut penyelidikan untuk berbagai tingkat temperatur akan memberikan 

pengaruh yang berbeda-beda seperti berikut (Sutalaksana, 1979 ) : 

§ 49 °C: Temperatur yang dapat ditahan semanusiar 1 jam, tetapi jauh diatas 

tingkat kemampuan fisik dan mental. Lebih kurang 30 derajat Celcius: 

aktivitas mental dan daya tanggap mulai menurun dan cenderung untuk 

membuat kesalahan dalam pekerjaan. Timbul kelelahan fisik. 

§ 30 °C:  Aktivitas mental dan  daya tanggap mulai menurun dan cenderung 

untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan, timbul kelelahan fisik. 

§ ± 24 °C:   Kondisi optimum 

§ ± 10 °C:   Kelakuan fisik yang extrem mulai muncul. 

 

Harga-harga diatas tidak mutlak berlaku untuk setiap orang karena 

sebenarnya kemampuan beradaptasi tiap orang berbeda-beda, tergantung di daerah 

bagaimana dia biasa hidup. Orang yang biasa hidup di daerah panas berbeda 

kemampuan beradaptasinya dibandingkan dengan mereka yang hidup di daerah 

dingin atau sedang. Tichauer telah menyelidiki  pengaruh terhadap produktifitas 

para pekerja penenunan kapas, yang menyimpulkan bahwa tingkat produksi 

paling tinggi dicapai pada kondisi temperatur 750F – 800F (240C - 250C) 

 

2.4 Teknik Sampling 

Dalam suatu penelitian, jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu objek yang 

akan diteliti, disebut populasi. Secara ideal, sebaiknya manusia meneliti seluruh 

anggota populasi. Akan tetapi, seringkali populasi penelitian sangat besar 

sehingga tidak mungkin untuk diteliti seluruhnya dengan waktu, biaya dan tenaga 

yang tersedia (Nawawi, 1994). Dalam keadaan demikian, maka penelitian 

dilakukan terhadap sampel, yaitu sebagian dari populasi yang telah memenuhi 

kriteria untuk diteliti. Dengan meneliti sampel, diharapkan bahwa hasil yang 

diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. 

Pemilihan sampel untuk memperoleh data mengenai populasi merupakan prosedur 

yang mendasar dalam suatu penelitian. Keuntungan dari teknik sampling antara 

lain mengurangi biaya, mempercepat waktu penelitian dan dapat memperbesar 

ruang lingkup penelitian. Akan tetapi, pemilihan sampel selalu mengakibatkan 
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adanya perbedaan antara nilai yang sebenarnya (dalam populasi) dari variabel 

yang diteliti dengan nilai hasil observasi (dalam sampling), yang disebut eror 

sampling (Aaker, 1995).  

Suatu metode pengambilan sampel yang ideal memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut : 

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi 

yang diteliti. 

2. Dapat menentukan ketepatan hasil penelitian dengan menentukan 

penyimpangan baku dari tafsiran yang diperoleh. 

3. Sederhana dan mudah dilakukan. 

4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah 

mungkin. 

 

Terdapat banyak cara untuk memperoleh sampel yang diperlukan dalam 

penelitian. Pada banyak kasus, beragam pertanyaan diberikan dan banyak variabel 

yang perlu diteliti, sehingga sangat penting untuk memperoleh sampel yang 

representatif. Sangatlah dimungkinkan, atau bahkan diperlukan, untuk 

memperoleh sampel yang representatif hanya dari penilaian dan pengertian 

umum. Ada 2 macam metode pengambilan sampel (Aaker, 1995) yaitu 

pengambilan sampel secara acak (probability sampling) dan pengambilan sampel 

secara tidak acak (nonprobability sampling). 

 

A. Pengambilan sampel secara acak  

Pengambilan sampel secara acak (probability sampling) adalah metode 

sampling yang setiap anggota populasinya memiliki peluang yang spesifik dan 

bukan nol untuk terpilih sebagai sampel. Peluang setiap anggota populasi tersebut 

dapat sama, dapat juga tidak. Pengambilan sampel secara acak, terdiri dari: 

1. Pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling), adalah suatu 

teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi memiliki 

probabilitas terpilih yang sama. Apabila jumlah sampel yang diinginkan 

berbeda-beda, maka besarnya peluang tiap anggota populasi untuk terpilihpun 

berbeda-beda pula, dengan mengikuti perbandingan jumlah sampel terhadap 
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jumlah populasi. Dua metode yang dapat digunakan dalam pengambilan 

sampel ini adalah metode undian dan metode menggunakan Tabel Bilangan 

Random. 

2. Pengambilan sampel acak sistematis (systematic sampling), adalah suatu 

teknik pengambilan sampel dimana titik mula pengambilan sampel dipilih 

secara random dan kemudian setiap nomor dengan interval tertentu dari daftar 

populasi dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel acak sistematis tidak 

dapat diterapkan pada populasi yang tersusun dengan urutan pola tertentu 

dimana interval sampling mengikuti urutan pola tersebut. 

3. Pengambilan sampel acak terstratifikasi (stratified sampling), adalah suatu 

teknik pengambilan sampel dimana terlebih dahulu dilakukan pembagian 

anggota populasi ke dalam kelompok-kelompok  kemudian sampel diambil 

dari setiap kelompok tersebut secara acak. Stratifikasi atau pembagian ini 

dapat dilakukan berdasarkan ciri/karakteristik tertentu dari populasi yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel terstratifikasi dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu proporsional  dimana jumlah sampel yang diambil 

adalah sebanding dengan jumlah anggota populasi dalam setiap kelompok dan 

non proporsional dimana jumlah sampel yang diambil adalah tidak sebanding 

dengan jumlah anggota populasi dalam setiap kelompok karena pertimbangan 

analitis. 

4. Pengambilan sampel kolompok (cluster sampling), adalah suatu teknik 

pengambilan sampel dimana sampling unitnya bukan individual melainkan 

kelompok individual (cluster) berdasar ciri/karakteristik tertentu. Selanjutnya 

dari cluster-cluster yang ada, dipilih satu cluster secara acak., kemudian 

diambil sampel secara acak dari cluster terpilih ini. Hal ini dimungkinkan 

karena masing-masing cluster dianggap homogen sehingga tidak diperlukan 

dilakukan pengambilan sampel pada semua cluster.  

5. Pengambilan sampel secara bertahap (double sampling), adalah suatu teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 

dilakukan untuk mendapatkan informasi awal. Tahap selanjutnya dilakukan 

wawancara ulang dengan tambahan untuk mendapatkan informasi yang lebih 

detail. 
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B. Pengambilan sampel secara tidak acak  

Pengambilan sampel secara tidak acak (non probability sampling) adalah 

metode sampling yang setiap anggota populasinya tidak memiliki peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota populasi tertentu 

untuk terpilih tidak diketahui. Dalam pengambilan sampel secara tidak acak, 

pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif 

dan tidak pada penggunaan teori probabilitas. Pengambilan sampel secara tidak 

acak terdiri dari: 

1. Accidental Sampling (Convenience Sampling), adalah suatu teknik 

pengambilan sampel dimana sampel yang diambil merupakan sampel yang 

paling mudah diperoleh atau dijumpai. Dalam hal ini, unit sampel sangat 

mudah diakses, diukur, dan sangat bekerja sama sehingga teknik sampling ini 

sangat mudah, murah dan cepat dilaksanakan. 

2. Purposive Sampling (Judgmental Sampling), adalah suatu teknik pengambilan 

sampel dimana pemilihan sampel dilakukan dengan pertimbangan subjektif 

tertentu berdasar beberapa ciri/karakteristik yang dimiliki sampel tersebut, 

yang dipandang berhubungan erat dengan ciri/karakteristik populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang purposif adalah sampel yang 

dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian. 

3. Quota Sampling, adalah suatu teknik pengambilan sampel dimana sampel 

diambil dari suatu sub populasi yang mempunyai karakteristik-karakteristik 

tertentu dalam batasan jumlah atau kuota tertentu yang diinginkan. 

4. Snowball Sampling, adalah suatu teknik pengambilan sampel yang sangat 

sesuai digunakan untuk mengetahui populasi dengan ciri-ciri khusus yang sulit 

dijangkau. Pemilihan pertama dilakukan secara acak, kemudian setiap 

responden yang ditemui diminta untuk memberikan informasi mengenai 

rekan-rekan lain yang mempunyai kesamaan karakteristik yang dibutuhkan, 

sehingga diperoleh responden tambahan. 
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2.5 Konsep Desain Eksperimen (Experimental Design) 

2.5.1 Definisi 

Eksperimen merupakan suatu tes atau deretan tes unutk melihat pengaruh 

perubahan variabel input terhadap variabel respon yang ingin diamati. Desain 

eksperimen merupakan langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum 

eksperimen dilakukan supaya data yang diperoleh membawa kepada analisis 

obyektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas 

(Sudjana, 1985).  

Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam desain eksperimen (Sudjana, 

1985) sebagai berikut :  

a. Unit eksperimen (experimental unit)  

Objek eksperimen dimana nilai-nilai variabel respon diukur. 

b. Perlakuan (treatment) 

Sekumpulan kondisi eksperimen yang akan digunakan terhadap unit 

eksperimen dalam ruang lingkup desain yang dipilih. Perlakuan merupakan 

kombinasi level-level dari seluruh faktor yang ingin diuji dalam eksperimen. 

c. Kekeliruan eksperimen 

Merupakan kegagalan dari dua unit eksperimen identik yang dikenai 

perlakuan untuk memberi hasil yang sama. 

d. Replikasi 

Pengulangan eksperimen dasar pada perlakuan yang sama untuk menghasilkan 

taksiran yang lebih akurat terhadap efek rata-rata suatu faktor ataupun 

terhadap kekeliruan eksperimen. 

e. Pengacakan (randomisasi) 

Merupakan sebuah upaya untuk memenuhi beberapa asumsi yang diambil 

dalam suatu percobaan. Pengacakan berupaya untuk memenuhi syarat adanya 

independensi yang sebenarnya hanya memperkecil adanya korelasi antar 

pengamatan, menghilangkan “bias” , dan memenuhi sifat probabilitas dalam 

pengukuran. 
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f. Variabel respon (effect) 

Disebut juga dependent variabel, yaitu keluaran yang ingin diukur dalam 

eksperimen. 

g. Faktor 

Disebut juga independent variabel, variabel masukan atau faktor penyebab 

yang nilainya akan diubah-ubah dalam eksperimen.  

h. Level 

Merupakan nilai-nilai atau klasifikasi-klasifikasi dari sebuah faktor yang akan 

diuji dalam eksperimen. Taraf (levels) faktor dinyatakan dengan bilangan 1, 2, 

3 dan seterusnya.  

i. Faktor pembatas atau blok (restrictions) 

Sering disebut juga sebagai variabel control, yaitu faktor-faktor yang mungkin 

ikut mempengaruhi variabel respon tetapi tidak ikut diuji oleh eksperimenter 

karena tidak termasuk tujuan studi.  

 

2.5.2 Eksperimen Faktorial (Factorial Experiment) 

Eksperimen faktorial digunakan bilamana jumlah faktor yang akan diuji 

lebih dari satu. Eksperimen faktorial adalah eksperimen dimana semua (hampir 

semua) taraf (levels) sebuah faktor tertentu dikombinasikan dengan semua 

(hampir semua) taraf (level) faktor lainnya yang terdapat dalam eksperimen 

(Sudjana, 1985). 

Di dalam eksperimen faktorial, bisa terjadi hasilnya dipengaruhi oleh lebih 

dari satu faktor, atau dikatakan terjadi interaksi antar faktor. Secara  umum 

interaksi didefinisikan sebagai ‘perubahan dalam sebuah faktor mengakibatkan 

perubahan nilai respon, yang berbeda pada tiap taraf untuk faktor lainnya, maka 

antara kedua faktor itu terdapat interaksi’ (Sudjana,  1985). Model matematika 

yang digunakan untuk desain eksperimen ini yaitu : 

Yijk = )(ijkij etm ++  ..................................................... ( 2.1) 
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Dimana,  

 i  = level pada faktor A 

 j  = level pada faktor B 

 ijt   = efek yang disebabkan oleh banyaknya perlakuan 

 )(ijke   = eror pada masing-masing perlakuan 

 

Tabel standar untuk desain eksperimen faktorial dengan menggunakan dua 

faktor ditunjukkan pada tabel 2.3 di bawah ini.  

Tabel  2.3  Tabel standar untuk desain eksperimen faktorial  

Faktor B 
 

1 2 . . . b 
Jumlah 

Rata- 
Rata 

Y111 Y121 . . .  Y1b1   

Y112 Y122 . . .  Y1b2   

. . .  . . .  . . .  . . .    
1 

Y11n Y12n . . .  Y1bn   

Jumlah J110 J120 . . .  J1b0 J100  

Rata-rata Y 110 Y 120  Y 1b0  Y 100 

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

Ya11 Ya21 . . .  Yab1   

Ya12 Ya22 . . .  Yab2   

. . .  . . .  . . .  . . .    

F
ak

to
r 

 A
 

A 

Ya1n Ya2n . . .  Yabn   

 Jumlah Ja10 Ja20 . . .  Jab0 Ja00  

 Rata-rata Y a10 Y a20  Y ab0  Y a00 

 Jumlah besar J010 J020 . . .  J0b0 J000  

 Rata-rata Besar Y 010 Y 020  Y 0b0  Y 000 
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Adapun tabel standar penghitungan anova eksperimen faktorial dengan 

menggunakan dua faktor ditunjukkan pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Tabel standar penghitungan anova 

Source df Sum Square Mean Square 

Faktor Ai a – 1 

å -
a

i

i

nab

T

nb

T 2
...

2
...  

A

A

df

SS
 

 

Faktor Bj b – 1 

å -
b

i

j

nab

T

nb

T 2
...

2
...

 
B

B

df

SS
 

Interaksi A x B (a-1)(b-1) 

ååå -
a

i

i
b

j

ij
a

i nb

T

n

T 2
...

2

 

nab

T

na

Tb

j

j
22

.. +-å  

AxB

AxB

df

SS
 

Error )(ijke  ab(n-1) 

ååååå -
b

j

ij
a

i

n

k
ijk

b

j

a

i n

T
Y

2
.2  

error

error

df

SS
 

Total abn - 1 

nab

T
Y

n

k
ijk

b

j

a

i

2
...2 -ååå  

 

 

2.5.3 Pengujian Asumsi Anova 

Apabila menggunakan analisis variansi sebagai alat analisa data 

eksperimen, maka seharusnya sebelum data diolah, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi-asumsi anava berupa uji normalitas, homogenitas variansi, dan 

independensi terhadap data hasil eksperimen. 

A. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara membuat gambar 

normal plot probability dan gambar histogram dari data residual. Cara ini 

merupakan cara yang paling sederhana dan mudah. Data dinyatakan normal 
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apabila hasil dari gambar normal plot probability menunjukkan data residual 

membentuk garis lurus atau mendekati lurus. Sedangkan dengan hasil histogram 

ditunjukkan dengan adanya gambar residual yang membentuk lonceng. Uji 

normalitas dapat dilakukan dengan uji lilliefors jika data tiap perlakuannya tidak 

terlalu kecil dari jumlah minimum statistic yang diperbolehkan yaitu sebanyak 30 

sampel. Pemilihan uji lilliefors sebagai alat uji normalitas didasarkan oleh : 

· Uji lilliefors adalah uji kolmogorov-smirnov yang telah dimodifikasi dan 

secara khusus berguna untuk melakukan uji normalitas bilamana mean dan 

variansi tidak diketahui, tetapi merupakan estimasi data (sampel). Uji 

kolmogorov-smirnov masih bersifat umum karena berguna untuk 

membandingkan fungsi distribusi kumulatif data observasi dari sebuah 

variabel dengan sebuah distribusi teoritis, yang mungkin bersifat normal, 

seragam, poisson, atau eksponensial. 

· Uji lilliefors sangat tepat digunakan untuk data kontinu dan data tidak 

disusun dalam bentuk interval (bentuk frekuensi). Apabila data tidak 

bersifat seperti di atas maka uji yang tepat untuk digunakan adalah khi 

kuadrat. 

· Uji lilliefors terdapat di software SPSS yang akan membantu 

mempermudah proses pengujian data sekaligus bisa mengecek hasil 

perhitungan secara manual. 

Langkah-langkah penghitungan uji lilliefors adalah sebagai berikut : 

1. Urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. 

2. Hitung rata-rata ( x ) dan standar deviasi (s) data tersebut. 

x =
n

x
n

i
i ú
û

ù
ê
ë

éå
=1  .................................................................................... ( 2.2) 

 

s = 
1

)( 2
2

-

- åå
n

n

x
x

........................................................................ ( 2.3) 
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3. Transformasikan data tersebut menjadi nilai baku (z). 

zi = 
s

xxi )( -
 .................................................................................... ( 2.4) 

dimana : 

xi = nilai pengamatan ke-i 

x  = rata-rata 

s = standar deviasi 

4. Dari nilai baku (z), tentukan probabilitasnya P(z) berdasarkan sebaran 

normal baku, sebagai probabilitas pengamatan. Gunakan tabel standar 

luas wilayah di bawah kurva normal. 

5. Tentukan nilai probabilitas harapan kumulatif  P(x) dengan rumus sebagai 

berikut : 

P(xi) = 
n
i

  ........................................................................................... ( 2.5) 

6. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(z) dan P(x) yaitu  

maks ½P(z)-P(x)½, sebagai nilai L hitung 1. 

7. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(xi-1) dan P(z) yaitu  

maks ½P(xi-1) -P(x)½ sebagai nilai L hitung 2. 

8. Tentukan nilai maksimum antara maks | P(zi) - P(xi) | dan maks |  P(zi) - 

P(xi-1) |. Nilai tersebut merupakan nilai L hitung uji liliefors. 

9. Menganalisis apakah data observasi dalam beberapa kali replikasi 

berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : data observasi berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data observasi berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 
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Taraf nyata yang dipilih a=0.05 , dengan wilayah kritis Lhitung > La(n). 

Apabila nilai Lhitung < Ltabel, maka terima H0 dan simpulkan bahwa data 

observasi berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

B. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data tiap 

faktor yang dieksperimenkan bersifat homogen atau tidak. Prosedur pengukuran 

uji homogenitas dapat dilakukan dengan cara membuat plot data residual tiap 

faktor yang dieksperimenkan. Dari plot data residual tersebut dapat dilihat apakah 

data residual antara satu dengan yang lain dalam suatu faktor tiap levelnya 

memiliki jarak yang jauh atau tidak. Data dinyatakan homogen apabila data 

residual antara satu dengan yang lain dalam suatu faktor tiap levelnya memiliki 

jarak yang tidak jauh. Selain itu juga dapat dilakukan dengan uji levene, uji ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis ragam terhadap selisih absolut dari setiap 

nilai pengamatan dalam sampel dengan rata-rata sampel yang bersangkutan. 

Prosedur uji homogenitas levene adalah sebagai berikut : 

1. Kelompokkan data berdasarkan faktor yang akan diuji. 

2. Hitung selisih absolut nilai pengamatan terhadap rata-ratanya pada tiap 

level. 

3. Hitung nilai-nilai berikut ini :  

Ø Faktor koreksi
n

x
FK i

2)(
)( å= ................................................... ( 2.6)       

     Dimana  xi = dat hasil pengamatan 

           i  = 1, 2, …, n  ( n banyaknya data) 

Ø 
( )

FK
k

x
SSfaktor i -

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
= å 2

  ……............................................. ( 2.7)       

     Dimana k = banyaknya data pada tiap level 

Ø ( ) FKySStotal i -= å 2   .......................................................... ( 2.8) 

     Dimana   yi = selisih absolut data hasil pengamatan dengan rata-ratanya 

untuk tiap level 

Ø SSfaktorSStotalSSerror -=   …….......................................... ( 2.9)       
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Nilai-nilai hasil perhitungan di atas dapat dirangkum dalam sebuah daftar 

analisis ragam sebagaimana Tabel 2.5 di bawah ini. 

Tabel 2.5 Skema umum daftar analisis ragam homogenitas 

Sumber Keragaman Df SS MS F 

Faktor F SS(Faktor) SS(Faktor)  / df 
error

faktor

MS

MS
 

Error 

 
n-1-f SSe SSe / df  

Total n-1 SStotal   
Sumber : Sudjana, 1985 

 

4. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H0 : s1
2 = s2

2  

H1 : Ragam seluruh level faktor tidak semuanya sama 

5. Taraf nyata yang dipilih adalah a = 0.01 

6. Wilayah kritik : F > Fa(v1 ; v2)  

 

C. Uji Independensi 

Salah satu upaya mencapai sifat independen adalah dengan melakukan 

pengacakan terhadap observasi. Namun demikian, jika masalah acak ini 

diragukan maka dapat dilakukan pengujian dengan cara memplot residual 

versus urutan pengambilan observasinya. Hasil plot tersebut akan 

memperlihatkan ada tidaknya pola tertentu. Jika ada pola tertentu, berarti ada 

korelasi antar residual atau error tidak independen. Apabila hal tersebut 

terjadi, berarti pengacakan urutan eksperimen tidak benar (eksperimen tidak 

terurut secara acak). Selain itu juga bisa dilakukan uji Durbin-Watson untuk 

mengetahui apakah data bersifat acak atau tidak. Langkah-langkah uji Durbin-

Watson yaitu : 
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1. Tentukan nilai residual (ei). 

2. Hitung nilai Durbin-Watson dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

d = 

å

å --

n

i

n

i
ii

e

ee

2

2
1 )(

   . .............................................................................. ( 2.10) 

3. Analisa apakah data bersifat acak atau tidak dengan menggunakan hipotesis. 

Jika hipotesis nol (H0) adalah data tidak ada serial korelasi positif, maka jika : 

 d < dL : menolak H0 

d > dU : tidak menolak H0 

 dL ≤ d ≤ dU : pengujian tidak meyakinkan 

Jika hipotesis nol (H0) adalah data tidak ada serial korelasi negatif, maka jika : 

 d <4 - dL : menolak H0 

d >4 - dU : tidak menolak H0 

 4 - dL ≤ d ≤ 4 - dU : pengujian tidak meyakinkan 

Jika hipotesis nol (H0) adalah data tidak ada serial autokorelasi, baik positif 

maupun negatif, maka jika : 

 d < dL : menolak H0 

d >4 – dL : menolak H0 

 dU ≤ d ≤ 4 - dU : tidak menolak H0 

4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL  atau dL ≤ d ≤ dU : pengujian tidak meyakinkan 

 

2.5.4 Persentase Kontribusi 

Setelah perhitungan analisis variansi selesai dilakukan maka dilakukan 

perhitungan persentase kontribusi. Persentase kontribusi merupakan perbandingan 

antara nilai pure sum of square suatu faktor yang dieksperimenkan dengan total 

sum of square-nya. Persamaan yang digunakan dalam perhitungan persentase 

kontribusi sebagai berikut: 

Perhitungan pure sum of square (SSA’) 

vAxVeSSSS AA -='    .................................................................................... ( 2.11)     
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%100
'
X

SSt
SA

PA =   ................................................................................... ( 2.12) 

       

Dimana: 

PA    = persentase kontribusi faktor A 

SSA’  = pure sum of square faktor A 

SSA   = sum of square faktor A 

vA    = derajat bebas faktor A 

Ve    = mean square error 

 

2.5.5 Pendugaan Nilai Tengah 

Sebuah nilai q
)

 bagi suatu statistik Q̂ disebut sebagai nilai dugaan 

(estimasi) bagi parameter populasi. Misal nilai x  bagi statistik X  yang dihitung 

dari suatu contoh berukuran n, merupakan nilai dugaan bagi parameter populasi µ. 

Suatu penduga diharapkan tidak menyimpang jauh dari parameternya.  Namun 

penduga tak bias yang paling efisien, juga mempunyai kemungkinan yang sangat 

kecil dalam menduga parameter secara tepat betul. Jika tingkat ketelitian (akurasi) 

ditingkatkan, hal tersebut tidak menjamin bahwa nilai dugaan akan teapt sama 

dengan parameter. Oleh karena itu, lebih baik jika peneliti menentukan sebuah 

selang yang didalamnya terletak nilai parameter yang sebenarnya (Walpole, 

1995). 

Salah satu nilai penduga bagi nilai tengah populasi µ adalah statistik X . 

Distribusi penarikan contoh X berpusat di µ, dan dalam sebagian besar 

penerapannya ragamnya lebih kecil daripada ragam-ragam penduganya yang lain. 

Jadi, nilai tengah contoh x  akan digunakan sebagai nilai dugaan titik bagi nilai 

tengah populasinya.    

 Jika distribusi penarikan contoh bagi X  adalah normal dengan nilai 

tengah µx = µ, dan simpangan baku 
nx

ss = . Maka selang kepercayaan bagi µ 

jika s  diketahui adalah : 
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x  - 
n

z
s

a 2/  < µ < x  + 
n

z
s

a 2/  …………………........................ ( 2.13)                                                                                  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini membahas mengenai model penelitian dan kerangka pemikiran 

metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian beserta penjelasan singkat 

setiap tahapannya. Penjelasan diuraikan dalam bentuk tahapan atau langkah studi 

yang dilakukan mulai dari penentuan area penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, studi pustaka dan studi lapangan, identifikasi metode penelitian, 

batasan penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengumpulan data dan 

pengolahan data, analisis dan interpretasi hasil serta kesimpulan dan saran. 

Deskripsi dilengkapi dengan penyajian kerangka pemikiran metodologi penelitian 

untuk memudahkan dalam melihat tahapan penelitian. Kerangka metode 

penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1  

 

 

Tahap Identifikasi Masalah 
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Gambar 3.1 Diagram alir metodologi penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Pengumpulan 
dan PengolahanData 

Tahap Analisa dan 
Penarikan Kesimpulan 
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3.1. Penjelasan Diagram Alir Pembahasan 

Tahap demi tahap pada diagram alir metodologi penelitian diatas akan 

dijelaskan pada bab berikut ini: 

 

3.1.1. Penentuan Area Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan penentuan area penelitian yaitu PT General 

Electric Lighting Indonesia, yang terletak di Jl Magelang km 9.8, Tridadi, Sleman, 

Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di depertemen Incandescent Lamp (lampu 

pijar) dan departemen Flourescent Circle Lamp (lampu FCL), dengan subyek 

penelitian adalah operator produksi. 

 

3.1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, kemudian disusun 

sebuah rumusan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan menetapkan 

sasaran-sasaran yang akan dibahas untuk kemudian dicari solusi pemecahan 

masalahnya. Perumusan masalah juga dilakukan agar dapat berfokus dalam 

membahas permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan apakah temperatur dan kebisingan berpengaruh terhadap kerja 

sistem cardiovascular. 

 

3.1.3. Penetapan Tujuan  

Tujuan ini kemudian dijadikan acuan dalam pembahasan sehingga hasil 

dari pembahasan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

 

3.1.4. Studi Pustaka 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan pada tahap identifikasi 

masalah, maka kemudian dilakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan  

dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan 

permasalahan yang ada.  
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3.1.5. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan selama penelitian, yaitu dilakukan pada bulan 

Agustus 2006. Dalam tahap ini dilakukan pengenalan dan pemahaman mengenai 

perusahaan yang meliputi gambaran umum perusahaan, sistem kerja dan sistem 

perlindungan kesehatan kerja PT General Electric Lighting Indonesia.  

 

3.1.6. Identifikasi Metode Penelitian 

Tahap ini bertujuan untuk memilih metode yang relevan dalam mencapai 

tujuan penelitian sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun variabel yang 

ditentukan pada tahap ini, yaitu : 

- Unit eksperimen  

Dalam  penelitian kali ini, unit eksperimen yang diteliti adalah operator 

produksi PT GE Lighting Indonesia, dan universe  nya adalah operator. 

- Variabel respon 

Variabel respon yang merupakan ukuran performansi penelitian ini adalah 

sistem cardiovascular, dimana nilai yang diukur adalah frekuensi denyut 

jantung kerja operator. Variabel ini bersifat kuantitatif. Satuan pengukuran 

yang digunakan adalah denyut jantung per menit. 

- Variabel independen 

Variabel independen atau faktor yang diamati pengaruhnya adalah 

temperatur dan kebisingan selama operator bekerja yang bersifat 

kuantitatif. Masing-masing faktor terdiri dari 2 level. Adapun level yang 

digunakan pada faktor ditunjukkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Faktor-faktor dan level yang terlibat dalam eksperimen 

Faktor Simbol Level Simbol level 

Suhu A 
25-26 oC 

29-30 oC 

A1 

A2 

Kebisingan B 
83-84 dB 

87-88 dB 

B1 

B2 

 

- Desain eksperimen 

Desain faktorial merupakan solusi paling efisien bila eksperimen meneliti 

pengaruh dari dua atau lebih faktor, karena semua kemungkinan 
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kombinasi tiap level dari faktor faktor dapat diselidiki secara lengkap. 

Kelebihan desain faktorial adalah lebih efisien dibanding dengan metode 

one-factor-at-a-time, mampu menunjukkan efek interaksi antar faktor, 

dapat memberikan perkiraan efek dari suatu faktor pada kondisi level yang 

berbeda-beda dari suatu faktor lain. 

 

3.1.7. Penentuan Batasan Penelitian 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu 

luas dan menentukan secara spesifik area penelitian.  

7. Pengumpulan data dilakukan di departemen Incandescent dan Circular 

Flourescent PT General Electric Lighting Indonesia, karena kedua area 

tersebut mempunyai tingkat temperatur dan kebisingan yang cukup jauh.  

8. Pengambilan sampel memakai metode purposive sampling, dimana 

operator sengaja dipilih oleh peneliti karena memenuhi syarat sebagai 

sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu : 

- Jenis kelamin wanita  

- Usia 30 – 40 tahun 

- Dalam kondisi sehat 

- Tidak dalam keadaan hamil 

- Tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan yang dapat 

meningkatkan kerja jantung 

- Tidak merokok 

- Frekuensi olahraga < 2 kali per minggu 

Penggunaan teknik sampling dengan purposive sampling disebabkan 

karena hanya 2 faktor yang mempengaruhi denyut jantung yang akan 

diteliti, sedangkan faktor-faktor lain (usia, jenis kelamin, kondisi 

kesehatan, konsumsi obat-obatan dan rokok, dll) dijadikan sebagai 

variabel kontrol yang mempunyai nilai yang sama pada setiap sampel yang 

digunakan. 

9. Pengukuran denyut jantung dilakukan pada saat operator selesai bekerja 

selama 4-5 jam. Hal tersebut dilakukan untuk meminimasi adanya 

pengaruh aktivitas kerja yang berlebihan terhadap frekuensi denyut 
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jantung. Selain itu, adanya kebijakan perusahaan yang membatasi 

penelitian menggunakan operator sebagai sampel yang hanya dapat 

dilakukan pada saat istirahat. 

10. Operator bekerja dalam posisi duduk. Menurut Ganong (1983), aktivitas 

operator mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Operator dengan sikap 

kerja duduk mempunyai gerakan yang terbatas dan tidak melakukan 

gerakan berpindah tempat srhingga dapat meminimasi aktivitas lebih yang 

dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung. 

11. Masa kerja operator lebih dari 5 tahun. Tingkat adaptasi kerja yang tinggi 

mempengaruhi kondisi emosi operator pada saat bekerja. Selain itu, 

semakin lama operator terpapar dalam lingkungan yang tidak ergonomis 

diindikasikan berpengaruh terhadap ketahanan frekuensi denyut jantung. 

12. Pengukuran frekuensi denyut jantung dilakukan dalam posisi duduk 

dengan menggunakan tensimeter digital mensyaratkan posisi jantung harus 

sejajar dengan posisi lengan dan alat ukur. Selain itu, pengukuran harus 

dilakukan dengan keadaan sampel santai dan tidak tegang, karena dapat 

mengganggu pengukuran.  

 

3.1.8. Pengumpulan Data 

 Pada tahap selanjutnya dilakukan pengumpulan data, yang meliputi 

pengumpulan data primer. Data yang diperlukan antara lain : 

- Tingkat kebisingan dan temperatur lingkungan 

- Riwayat kesehatan operator 

- Denyut jantung operator 

 

3.1.9. Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dimulai dengan melakukan pengujian asumsi 

anova terhadap data yang diperoleh. Uji asumsi anova yang dilakukan adalah uji 

kenormalan, uji homogenitas dan uji independensi. 

Setelah uji asumsi anova terpenuhi atau dalam hal ini data layak digunakan 

untuk analisis variansi, maka dilakukan uji analisis variansi (anova). Kemudian 
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dihitung nilai kontribusi setiap factor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

faktor terhadap variable respon. 

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data di atas akan diperjelas oleh 

pembahasan di bawah ini. 

a. Pengujian asumsi anova 

Uji asumsi anova yang dilakukan adalah uji kenormalan, uji homogenitas dan 

uji independensi.  Jika uji ini tidak terlewati atau dalam hal ini seluruh hasil 

pengujian terhadap asumsi-asumsi anova tidak terpenuhi, maka akan ditinjau 

kembali metode eksperimen dan selanjutnya akan dilakukan proses 

pengambilan data kembali. 

· Uji kenormalan  

Uji normalitas dilakukan terhadap residual data. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah data observasi pada pengambilan data berdistribusi secara 

normal. Prosedur pengujian uji ini dengan menggunakan normalitas plot 

probability dan Histogram. 

· Uji homogenitas  

 Pengujian homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data tiap 

faktor yang dieksperimenkan bersifat homogen atau tidak. Prosedur 

pengukuran uji homogenitas dapat dilakukan dengan cara membuat plot data 

residual tiap faktor yang dieksperimenkan. Selain itu juga dapat dilakukan 

dengan uji lavene test sesuai dengan pembahasan pada Bab studi pustaka 

· Uji independensi  

 Metode plot residual data terhadap urutan eksperimen (urutan 

pengambilan data) merupakan cara yang termudah dan banyak dipakai untuk 

melihat adanya independensi dalam proses pengambilan data eksperimen. 

Selain itu juga digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui autokorelasi 

data. 
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b. Pengujian anova 

Uji anova digunakan untuk mengolah data hasil eksperimen. Prosedur 

pengolahan mengacu pada prosedur yang telah dijelaskan pada tinjauan 

pustaka. 

c. Persentase kontribusi 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor terhadap variabel respon, maka 

perlu dihitung kontribusi faktor. 

 

3.1.10. Analisis dan Interpretasi Hasil 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis dan interpretasi hasil penelitian 

untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan perlindungan kesehatan kerja operator. 

 

3.1.11. Kesimpulan dan Saran   

Tahap ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang membahas 

kesimpulan dari hasil yang diperoleh serta usulan atau rekomendasi untuk 

implementasi lebih lanjut dan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1  Persiapan Eksperimen 

 Pada penelitian ini tipe eksperimen yang dilakukan bukan merupakan 

eksperimen murni, tetapi termasuk ke dalam jenis ex-post facto. Hal tersebut 

dikarenakan faktor yang diteliti telah ada dan eksperimenter hanya mengukur efek 

dari faktor tersebut. Pada tahap persiapan, langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah menentukan karakteristik eksperimen yang ditampilkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Karakteristik Eksperimen 

Karakteristik Keterangan 

Unit eksperimen Operator produksi 

Faktor 
§ Temperatur (A) 

§ Kebisingan (B) 

Level 

§ Bawah: A1 (25-26 oC) 

§ Atas : A2 (29-30 oC) 

§ Bawah : B1 (83-84 dB) 

§ Atas : B2 (87-88 dB) 

Variabel Respon  Frekuensi denyut jantung ( denyut per menit ) 

Alat Ukur 

§ Sound Level Meter  untuk mengukur tingkat 

kebisingan 

§ Thermometer ruangan untuk mengukur 

temperatur lingkungan 

§ Blood Pressure Meter (Tensimeter) untuk 

mengukur frekuensi denyut jantung 

Randomisasi Randomisasi unit eksperimen (operator produksi) 

Perlakuan 

§ A1_B1 

§ A1_B2 

§ A2_B1 

§ A2_B2 

Replikasi  10 unit ekperimen per perlakuan 

Metode eksperimen Eksperimen faktorial  
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4.1.1 Prosedur Pengukuran 

Prosedur pengukuran merupakan langkah-langkah sistematis yang 

dilakukan selama penelitian. Prosedur penelitian meliputi peralatan yang 

digunakan dan pelaksanaan penelitian.  Pada penelitian ini dilakukan pengukuran 

tingkat temperatur, kebisingan dan frekuensi denyut jantung operator. Adapun 

prosedur penelitian kali ini, yaitu : 

1. Temperatur 

Pengukuran temperatur lingkungan kerja pada penelitian ini menggunakan 

termometer ruangan digital dengan merk LUTRON. Pengukuran dilakukan 

sebanyak 3 kali pada titik terdekat dengan posisi operator bekerja. Hal 

tersebut disebabkan karena nilai temperatur yang berbeda-beda di setiap 

titik.  Besarnya temperatur yang digunakan adalah nilai rata-rata pengukuran 

tersebut. Pada saat pengukuran indikator tempertur diposisikan ke arah titik 

yang akan diukur. Nilai yang tertera pada monitor merupakan besarnya 

temperatur pada titik tersebut dengan skala derajat Celcius (oC). 

Termometer ruangan ini mempunyai ketelitian sampai 0,1°C. Gambar 4.1 

menunjukkan termometer ruangan digital yang digunakan dalam penelitian. 

 

Gambar 4.1 Termometer digital 

2. Kebisingan ruangan 

Tingkat kebisingan diukur dengan menggunakan sound level meter (gambar 

4.1). Pada dasarnya prinsip pengukuran kebisingan sama dengan 

pengukuran temperatur. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali pada titik 

pengukuran yang berbeda. Sound level meter  terdiri dari mikrofon, penguat, 

dan instrumen keluaran (output) yang mengukur tingkat kebisingan efektif 

dalam desibell. Nilai yang tertera pda monitor merupakan besarnya tingkat 

kebisingan pada titik tersebut.  
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Gambar 4.2 Sound level meter 

3. Frekuensi denyut jantung operator 

Blood pressure meter atau tensimeter merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur denyut jantung dan tekanan darah. Namun pada penelitian 

kali ini, nilai output yang digunakan hanya berupa frekuensi denyut jantung 

per menit. Pengukuran frekuensi denyut jantung dilakukan setelah operator 

mbekerja selama 4-5 jam. Pada saat pengukuran operator berada dalam 

posisi duduk. Pengukuran dilakukan setelah ban lengan (cuff) dipasang pada 

lengan kiri operator.  Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali untuk 

menghindari terjadinya kesalahan pengukuran. Gambar 4.3 menunjukkan 

blood pressure meter yang digunakan pada penelitian. 

 

Gambar 4.3 Blood pressure meter OMRON 

 

 Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 

pra penelitian dan tahap penelitian. Pra penelitian merupakan suatu tahap 

pengidentifikasian dan pengukuran faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh 

terhadap denyut jantung operator produksi. Pra penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 7-10 Agustus 2006 di departemen incandescent, linear flourescent dan 

circular flourescent PT General Electric Lighting Indonesia. Sedangkan tahap 

penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengukuran denyut 
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jantung operator produksi setelah  selesai bekerja selama 4-5 jam. Pengukuran 

denyut jantung dilaksanakan pada tanggal 22 -30 Agustus 2006. 

 

4.2 Pelaksanaan Eksperimen 

4.2.1 Pelaksanaan Pra Penelitian 

 Langkah awal dalam penelitian ini yaitu melakukan pra penelitian dengan 

cara mengukur tingkat temperatur dan kebisingan di departemen incandescent, 

linear flourescent dan circular flourescent PT General Electric Lighting 

Indonesia. Pra penelitian dilakukan untuk memilih level-level yang tepat pada 

setiap faktor. Adapun hasil pra penelitian secara rinci mengenai pengukuran 

temperatur dapat dilihat pada tabel 4.2 – 4.4. 

 

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Temperatur Di Departemen Incandescent  

PT GE Lighting Indonesia 

Replikasi 
Proses 

1 (oC) 2 (oC) 3 (oC) 
Rata-rata 

Flare 28,8 29 29,3 29,03 

Cutting 25,7 26,3 25,1 25,70 

Stem 30,2 31,6 30,8 30,87 

Mounting 28,3 28,5 29,2 28,67 

Sealing 28,8 27,6 27,5 27,97 

Exhaust 29,9 29,8 29,5 29,73 

Basing 28,3 28 29,2 28,50 

Aeging 26,4 26,6 26,4 26,47 

Packing 26,8 25,7 26,2 26,23 
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 Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Temperatur Di Departemen Linear Flourescent  

PT GE Lighting Indonesia 

Replikasi 
Proses 

1 (oC) 2 (oC) 3 (oC) 
Rata-rata 

Flare 27,7 27,8 28,9 28,13 

Cutting 25,3 25,6 26 25,63 

Stem 29,8 29,8 31,3 30,30 

Mounting 29,5 28,8 28,7 29,00 

Sealing 28,4 28,5 27,6 28,17 

Exhaust 30,3 29,4 29,8 29,83 

Basing 27,4 28,2 27,3 27,63 

Aeging 25,7 26,6 27,3 26,53 

Packing 25,8 26,1 25,4 25,77 

 

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Temperatur Di Departemen Circular Flourescent  

PT GE Lighting Indonesia 

Replikasi 
Proses 

1 (oC) 2 (oC) 3 (oC) 
Rata-rata 

Flare 27,7 27,8 28,9 28,03 

Cutting 25,3 25,6 26 25,70 

Stem 29,8 29,8 31,3 30,60 

Mounting 29,5 28,8 28,7 29,47 

Sealing 28,4 28,5 27,6 28,47 

Exhaust 30,3 29,4 29,8 30,60 

Bending 31,2 30,7 30,5 30,80 

Basing 27,4 28,2 27,3 27,53 

Aeging 25,7 26,6 27,3 25,93 

Packing 25,8 26,1 25,4 26,07 

 

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka ditentukan bahwa 

eksperimen untuk faktor temperatur (A) terdiri dari dua level, yaitu level A1 

dengan tingkat temperatur 25-26 oC dan level A2 dengan tingkat temperatur 29-30 
oC. Pertimbangan pemilihan level tersebut adalah perbedaan yang cukup ekstrim, 

dimana tingkat temperatur 29-30 oC menunjukkan kondisi temperatur yang 
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ekstrim tinggi dan tingkat temperatur 25-26 oC menunjukkan kondisi temperatur 

yang normal (Sutalaksana, 1979). 

Faktor lingkungan fisik yang kedua adalah tingkat kebisingan. Hasil 

pengukuran faktor kebisingan dapat dilihat pada tabel 4.5 – 4.7. 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Tingkat Kebisingan di Departemen incandescent  

PT GE Lighting Indonesia 

Replikasi  
Proses 

1 (dB)  2 (dB) 
Rata-rata 

Flare 88,6 87,9 88,25 

Cutting 87,4 87,6 87,5 

Stem 89,3 88,7 89 

Mounting 89,6 87,8 88,7 

Sealing 88,7 89,4 89,05 

Exhaust 89,3 88,9 89,1 

Basing 88,5 87,9 88,2 

Aeging 87,9 87,9 87,9 

Packing 87,5 88,7 88,1 

 

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Tingkat Kebisingan di Departemen linear flourescent  

PT GE Lighting Indonesia 

Replikasi  
Proses 

1 (dB)  2 (dB) 
Rata-rata 

Flare 85,7 85,4 85,55 

Cutting 84,7 84,9 84,8 

Stem 85,2 85,4 85,3 

Mounting 84,7 85,2 84,95 

Sealing 85,6 86,1 85,85 

Exhaust 85,3 85,6 85,45 

Basing 85,2 85,4 85,3 

Aeging 85 85,4 85,2 

Packing 85,1 85,3 85,2 

 

 

 

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



Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Tingkat Kebisingan di Departemen 

 circular flourescent PT GE Lighting Indonesia 

Replikasi  
Proses 

1 (dB)  1 (dB)  
Rata-rata 

Flare 84,2 84,4 84,3 

Cutting 
84,5 84,4 84,45 

Stem 
83,1 83,5 83,3 

Mounting 
84,7 84,3 84,5 

Sealing 
83,2 84,3 83,75 

Exhaust 
84,6 85,1 84,85 

Bending 
83,7 84,2 83,95 

Basing 
85 84,5 84,75 

Aeging 
84,6 83,8 84,2 

Packing 
83,8 83,7 83,75 

 

Tingkat kebisingan sebagai faktor kedua dinotasikan sebagai faktor B yang 

terdiri dari dua level, yaitu level B1 dengan tingkat kebisingan 83-84 dB dan level 

B2 dengan tingkat kebisingan 87-88 dB. Level B1 dinamakan sebagai level bawah 

karena mempunyai nilai yang berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB), 

sedangkan level B2 sebagai level atas karena berada di atas Nilai Ambang Batas 

(NAB) yang diijinkan bagi pekerja yang terpapar selama 8 jam perhari sesuai 

dengan Kepmenaker no 51 tahun 1999.  

Setelah faktor yang akan diteliti diketahui, maka langkah selanjutnya 

adalah mengukur frekuensi denyut jantung operator produksi di setiap level. 

Pemilihan operator yang menjadi sampel dilakukan secara acak, namun tidak 

semua operator berpeluang untuk menjadi sampel. Hal tersebut disebabkan karena 

frekuensi denyut jantung manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga 

dipilih operator yang memenuhi kriteria penelitian. Adapun persyaratan pemilihan 

operator, yaitu : 

- Jenis kelamin wanita 

- Usia 30 - 40 tahun 

- Dalam kondisi sehat 

- Tidak dalam keadaan hamil 
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- Tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan yang dapat 

meningkatkan kerja jantung 

- Tidak merokok 

- Frekuensi olahraga < 2 kali per minggu 

 

4.2.2 Hasil Pengukuran 

Besaran yang diukur dalam eksperimen ini adalah besarnya frekuensi 

denyut jantung per menit pada setiap perlakuan. Unit eksperimen pada penelitian 

ini adalah operator produksi yang telah mengalami perlakuan yang berbeda. 

Setiap perlakuan akan dilakukan replikasi sebanyak sepuluh kali, yang berarti 

menggunakan sepuluh operator. Pengukuran frekuensi denyut jantung dilakukan 

setelah operator bekerja selama 4 jam dengan menggunakan tensimeter  digital. 

Nilai variabel respon pada eksperimen merupakan hasil rata-rata pengukuran 

tersebut. Adapun data hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Data Hasil Pengukuran Frekuensi Denyut Jantung (denyut per menit) 

  Faktor A ( Temperatur )  

   A1 (25-26 oC) A2 (29-30 oC)  

76 81 

80 79 

82 82 

78 81 

69 77 

76 81 

79 80 

81 81 

74 75 

B1 

( 83-84 dB) 

81 84 

83 84 

79 88 

80 86 

84 83 

82 84 

84 86 

78 79 

79 92 

81 90 

F
ak

to
r 

B
 (

 K
eb

is
in

ga
n 

) 
 

B2 

(87-88dB) 

79 86 

 

4.3 Pengolahan Data 

 Pengolahan data melalui dua tahap, yaitu desain eksperimen dan 

penentuan besarnya kontribusi setiap faktor terhadap variabel respon. Pada tahap 

desain eksperimen dilakukan uji sebelum anova dan uji anova. Tahap akhir 

perhitungan ini yaitu perhitungan besarnya kontribusi setiap faktor untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh faktor terhadap variable respon. 

4.3.1 Uji Sebelum Anova 

 Uji sebelum anova merupakan pengujian asumsi-asumsi residual, meliputi  

uji kenormalan, uji homogenitas, dan uji independensi. Proses pengujian asumsi 
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residual dilakukan terhadap data hasil pengukuran frekuensi denyut jantung per 

menit setiap operator. Nilai residual data observasi ditampilkan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Nilai Residual Variabel Respon 

 Perlakuan 

 A1_B1 A1_B2 A2_B1 A2_B2 

76 83 81 84 

80 79 79 88 

82 80 82 86 

78 84 81 83 

69 82 77 84 

76 84 81 86 

79 78 80 79 

81 79 81 92 

74 81 75 90 

Data 

perlakuan 

81 79 84 86 

Rata-rata 77,60 80,90 80,10 85,80 

-1,60 2,10 0,90 -1,80 

2,40 -1,90 -1,10 2,20 

4,40 -0,90 1,90 0,20 

0,40 3,10 0,90 -2,80 

-8,60 1,10 -3,10 -1,80 

-1,60 3,10 0,90 0,20 

1,40 -2,90 -0,10 -6,80 

3,40 -1,90 0,90 6,20 

-3,60 0,10 -5,10 4,20 

Residual 

3,40 -1,90 3,90 0,20 

 

A. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan terhadap data observasi yang merupakan sampel 

dari populasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data observasi tiap 

perlakuan berdistribusi secara normal. Hal ini harus dilakukan karena uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar, maka uji statistic menjadi tidak valid (Ghozali, 2000). Pengujian 

normalitas dapat dilakukan dengan cara  analisis grafik dan uji statistik.  Analisis 

secara grafik dilakukan dengan cara mengeplotkan residual data pada kertas 

probabilitas normal. Untuk pengujian normalitas dengan plot residual digunakan 
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nilai residual yang diurutkan dari kecil ke besar dan nilai persentase probabilitas 

kumulatif (Pk). Nilai probabilitas kumulatif (Pk) diperoleh dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Pk =
N

k ÷
ø
ö

ç
è
æ -

2
1

 

 Setelah diperoleh nilai presentase probabilitas kumulatif maka nilai 

tersebut diplotkan untuk melihat normalitas data. Pengujian dengan plot residual 

pada kertas probabilitas normal tersebut ditampilkan pada lampiran. 

Selain pengujian dengan grafik, juga dilakukan pengujian normalitas 

dengan metode liliefors untuk membuktikan secara matematis apakah data setiap 

perlakuan mengikuti distribusi normal. Uji lilliefors adalah uji kolmogorov-

smirnov yang telah dimodifikasi dan secara khusus berguna untuk melakukan uji 

normalitas bilamana mean dan variansi tidak diketahui, tetapi merupakan estimasi 

dari data (sampel). Uji kolmogorov-smirnov masih bersifat umum karena berguna 

untuk membandingkan fungsi distribusi kumulatif data observasi dari sebuah 

variabel dengan sebuah distribusi teoritis, yang mungkin bersifat normal, seragam, 

poisson, atau eksponensial (Help SPSS 10.01). Uji liliefors menguji distribusi 

normal dengan menggunakan hipótesis pengujian sebagai berikut : 

H0 : data residual berdistribusi normal  

H1 : data residual tidak berdistribusi normal 

Wilayah kritik penolakan  H0 adalah Lhitung > L(0.05,10). Selain syarat tersebut, 

kenormalan data juga ditunjukkan bila nilai signifikansi pada output SPSS lebih 

besar dari 0,05. 

§ Uji Normalitas untuk Perlakuan A1_B1 

Perlakuan A1_B1 berarti unit eksperimen mengalami perlakuan dengan 

temperatur 25-26 oC dan kebisingan 83-84 dB.  Perhitungan uji normalitas 

secara grafik ditampilkan pada tabel 4.10.  
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Tabel 4.10 Perhitungan Uji Normalitas Perlakuan  A1_B1 secara Grafik 

k Pk % Pk Residual  

1 0,05 5 -8,60 

2 0,15 15 -3,60 

3 0,25 25 -1,60 

4 0,35 35 -1,60 

5 0,45 45 0,40 

6 0,55 55 1,40 

7 0,65 65 2,40 

8 0,75 75 3,40 

9 0,85 85 3,40 

10 0,95 95 4,40 
 

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil uji normalitas diplotkan secara 

grafik yang ditunjukkan pada gambar 4.4. 

Normal Q-Q Plot of denyut jantung
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Gambar 4.4 Grafik Pengujian Normalitas Perlakuan A1_B1 
 

Selain uji secara grafik, juga dilakukan uji normalitas dengan uji liliefors 

untuk semakin menguatkan kesimpulan yang dihasilkan pada uji secara grafik. 

Adapun langkah-langkah pengujian liliefors, yaitu : 

10. Urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar, dapat dilihat pada tabel 

4.11. 

11. Hitung rata-rata ( x ) dan standar deviasi (s) data tersebut. 
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= 3,978 

12. Transformasikan data tersebut menjadi nilai baku (z). 

Z1 = 
s

xxi )( -
 = 

978,3
)6,7769( -

= -2,162 

Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai baku seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.11. 

13. Dari nilai baku (z), tentukan probabilitasnya P(z) berdasarkan sebaran 

normal baku, sebagai probabilitas pengamatan. Gunakan tabel standar 

luas wilayah di bawah kurva normal atau dengan bantuan Ms.Excel 

dengan fungsi NORMSDIST. 

14. Tentukan nilai probabilitas harapan kumulatif  P(x) dengan rumus sebagai 

berikut : 

P(x1) = 
10
1

=
n
i

=0,10 

Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai baku seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.11. 

15. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(z) dan P(x) yaitu : 

maks | P(zi) - P(xi) |, sebagai nilai L hitung 1 (L1). 

L1  = maks | P(zi) - P(xi) | = 0,134 

16. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(xi-1) dan P(z) yaitu : 

maks |  P(zi) - P(xi-1) |, sebagai nilai L hitung 2 (L2). 

maks |  P(zi) - P(xi-1) |= 0,144 
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17. Tentukan nilai maksimum antara maks | P(zi) - P(xi) | dan maks |  P(zi) - 

P(xi-1) |. Nilai tersebut merupakan nilai L hitung uji liliefors. 

maks [ |  P(zi) - P(xi-1) | dan | P(zi) - P(xi) | ] = 0,144 

18. Menganalisis apakah data observasi dalam beberapa kali replikasi 

berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : data residual berdistribusi normal  

H1 : data residual tidak berdistribusi normal 

 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji Liliefors Perlakuan A1_B1 

i xi zi P(zi) P(xi) |P(zi)-P(xi)| |P(zi)-P(xi-1)| 

1 69 -2,1620 0,0153 0,1 0,085 0,015 

2 74 -0,9050 0,1827 0,2 0,017 0,083 

3 76 -0,4022 0,3438 0,4 0,056 0,144 

4 76 -0,4022 0,3438 0,4 0,056 0,056 

5 78 0,1006 0,5401 0,5 0,040 0,140 

6 79 0,3520 0,6376 0,6 0,038 0,138 

7 80 0,6034 0,7269 0,7 0,027 0,127 

8 81 0,8548 0,8037 0,9 0,096 0,104 

9 81 0,8548 0,8037 0,9 0,096 0,096 

10 82 1,1062 0,8657 1,0 0,134 0,034 

rata2 77,6   max 0,134 0,144 

stdev 3,978   Lhitung 0,144 

 

Taraf nyata yang dipilih a=0,05 , dengan wilayah kritis Lhitung > L(0,05,10).  

Berdasarkan perhitungan uji liliefors dihasilkan nilai Lhitung sebesar 0,144, 

sedangkan L(0,05,40) sebesar 0,258. sehingga H0 diterima dan disimpulkan 

bahwa data perlakuan A1_B1 berdistribusi normal.  

Hasil perhitungan liliefors secara manual sama dengan pengolahan data 

dengan SPSS.  Tabel 4.12 merupakan hasil perhitungan uji liliefors dengan 

menggunakan SPSS. 
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Tabel 4.12 Hasil uji normalitas perlakuan A1_B1 dengan SPSS 

Tests of Normality

.144 10 .200* .907 10 .260denyut jantung
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 

§ Uji Normalitas untuk Perlakuan A1_B2 

Perlakuan A1_B2 berarti unit eksperimen mengalami perlakuan dengan 

temperatur 25-26 oC dan kebisingan 87-88 dB.  Perhitungan uji normalitas 

secara grafik ditampilkan pada tabel 4.13.  
 

Tabel 4.13 Perhitungan Normalitas Perlakuan  A1_B2 secara Grafik 

k Pk % Pk Residual  

1 0,05 5 -2,90 

2 0,15 15 -1,90 

3 0,25 25 -1,90 

4 0,35 35 -1,90 

5 0,45 45 -0,90 

6 0,55 55 0,10 

7 0,65 65 1,10 

8 0,75 75 2,10 

9 0,85 85 3,10 

10 0,95 95 3,10 

 

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil uji normalitas diplotkan secara 

grafik yang ditunjukkan pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Grafik Pengujian Normalitas Perlakuan A1_B2 

 

Selain uji secara grafik, juga dilakukan uji normalitas dengan uji liliefors 

untuk semakin menguatkan kesimpulan yang dihasilkan pada uji secara grafik. 

Adapun langkah-langkah pengujian liliefors, yaitu : 

1. Urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar, dapat dilihat pada tabel 

4.14. 

2. Hitung rata-rata ( x ) dan standar deviasi (s) data tersebut. 
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= 2,2335 

3. Transformasikan data tersebut menjadi nilai baku (z). 

Z1 = 
s

xxi )( -
 = 

2335,2
)9,8078( -

= -1,2984 

Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai baku seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.14. 
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4. Dari nilai baku (z), tentukan probabilitasnya P(z) berdasarkan sebaran 

normal baku, sebagai probabilitas pengamatan. Gunakan tabel standar luas 

wilayah di bawah kurva normal atau dengan bantuan Ms.Excel dengan 

fungsi NORMSDIST. 

5. Tentukan nilai probabilitas harapan kumulatif  P(x) dengan rumus sebagai 

berikut : 

P(x1) = 
10
1

=
n
i

=0,10 

Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai baku seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.14. 

6. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(z) dan P(x) yaitu : 

maks | P(zi) - P(xi) |, sebagai nilai L hitung 1 (L1). 

L1  = maks | P(zi) - P(xi) | = 0,203 

7. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(xi-1) dan P(z) yaitu : 

maks |  P(zi) - P(xi-1) |, sebagai nilai L hitung 2 (L2). 

L2 = maks |  P(zi) - P(xi-1) |= 0,203 

8. Tentukan nilai maksimum antara maks | P(zi) - P(xi) | dan maks | P(zi) - 

P(xi-1)|. Nilai tersebut merupakan nilai L hitung uji liliefors. 

maks [ |  P(zi) - P(xi-1) | dan | P(zi) - P(xi) | ] = 0,203 

9. Menganalisis apakah data observasi dalam beberapa kali replikasi 

berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : data residual berdistribusi normal  

H1 : data residual tidak berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

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



Tabel 4.14 Hasil perhitungan uji liliefors perlakuan A1_B2 

i xi zi P(zi) P(xi) |P(zi)-P(xi)| |P(zi)-P(xi-1)| 

1 78 -1,2984 0,0971 0,1 0,003 0,097 

2 79 -0,8507 0,1975 0,4 0,203 0,097 

3 79 -0,8507 0,1975 0,4 0,203 0,203 

4 79 -0,8507 0,1975 0,4 0,203 0,203 

5 80 -0,4029 0,3435 0,5 0,157 0,057 

6 81 0,0448 0,5179 0,6 0,082 0,018 

7 82 0,4925 0,6888 0,7 0,011 0,089 

8 83 0,9402 0,8264 0,8 0,026 0,126 

9 84 1,3879 0,9174 1,0 0,083 0,117 

10 84 1,3879 0,9174 1,0 0,083 0,083 

rata2 80,9   max 0,203 0,203 

stdev 2,2335   Lhitung 0,203 

 

Taraf nyata yang dipilih a=0,05 , dengan wilayah kritis Lhitung > L(0,05,10).  

Berdasarkan perhitungan uji liliefors dihasilkan nilai Lhitung sebesar 0,203, 

sedangkan L(0.05,40) sebesar 0,258. sehingga H0 diterima dan disimpulkan 

bahwa data perlakuan A1_B2 berdistribusi normal.  

Hasil perhitungan liliefors secara manual sama dengan pengolahan data 

dengan SPSS.  Tabel 4.15 merupakan hasil perhitungan uji liliefors dengan 

menggunakan SPSS. 

Tabel 4.15 Hasil uji normalitas perlakuan A1_B2 dengan SPSS 

Tests of Normality

.203 10 .200* .899 10 .213denyut jantung
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 

§ Uji Normalitas untuk Perlakuan A2_B1 

Perlakuan A2_B1 berarti unit eksperimen mengalami perlakuan dengan 

temperatur 29-30 oC dan kebisingan 83-84 dB.  Perhitungan uji normalitas 

secara grafik ditampilkan pada tabel 4.16.  
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Tabel 4.16 Perhitungan Normalitas Perlakuan  A2_B1 secara Grafik 

k Pk % Pk Residual  

1 0,05 5 -5,10 

2 0,15 15 -3,10 

3 0,25 25 -1,10 

4 0,35 35 -0,10 

5 0,45 45 0,90 

6 0,55 55 0,90 

7 0,65 65 0,90 

8 0,75 75 0,90 

9 0,85 85 1,90 

10 0,95 95 3,90 

 

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil uji normalitas diplotkan secara 

grafik yang ditunjukkan pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6  Grafik Pengujian Normalitas Perlakuan A2_B1 
 

Selain uji secara grafik, juga dilakukan uji normalitas dengan uji liliefors 

untuk semakin menguatkan kesimpulan yang dihasilkan pada uji secara grafik. 

Adapun langkah-langkah pengujian liliefors, yaitu : 

1. Urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar, dapat dilihat pada tabel 

4.17. 

2. Hitung rata-rata ( x ) dan standar deviasi (s) data tersebut. 
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= 2,558 

3. Transformasikan data tersebut menjadi nilai baku (z). 

Z1 = 
s

xxi )( -
 = 

558,2
)1,8075( -

= -1,9936 

Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai baku seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.17. 

4. Dari nilai baku (z), tentukan probabilitasnya P(z) berdasarkan sebaran 

normal baku, sebagai probabilitas pengamatan. Gunakan tabel standar luas 

wilayah di bawah kurva normal atau dengan bantuan Ms.Excel dengan 

fungsi NORMSDIST. 

5. Tentukan nilai probabilitas harapan kumulatif  P(x) dengan rumus sebagai 

berikut : 

P(x1) = 
10
1

=
n
i

=0,10 

Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai baku seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.17. 

6. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(z) dan P(x) yaitu : 

maks | P(zi) - P(xi) |, sebagai nilai L hitung 1 (L1). 

L1  = maks | P(zi) - P(xi) | = 0,163 

7. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(xi-1) dan P(z) yaitu : 

maks |  P(zi) - P(xi-1) |, sebagai nilai L hitung 2 (L2). 

maks |  P(zi) - P(xi-1) |= 0,238 
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8. Tentukan nilai maksimum antara maks | P(zi) - P(xi) | dan maks |  P(zi) - 

P(xi-1) |. Nilai tersebut merupakan nilai L hitung uji liliefors. 

maks [ |  P(zi) - P(xi-1) | dan | P(zi) - P(xi) | ] = 0,238 

9. Menganalisis apakah data observasi dalam beberapa kali replikasi 

berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : data residual berdistribusi normal  

H1 : data residual tidak berdistribusi normal 

 

Tabel 4.17 Hasil perhitungan uji liliefors perlakuan A2_B1 

i xi zi P(zi) P(xi) |P(zi)-P(xi)| |P(zi)-P(xi-1)| 

1 75 -1,9936 0,0231 0,1 0,077 0,023 

2 77 -1,2118 0,1128 0,2 0,087 0,013 

3 79 -0,4300 0,3336 0,3 0,034 0,134 

4 80 -0,0391 0,4844 0,4 0,084 0,184 

5 81 0,3518 0,6375 0,8 0,162 0,238 

6 81 0,3518 0,6375 0,8 0,162 0,162 

7 81 0,3518 0,6375 0,8 0,162 0,162 

8 81 0,3518 0,6375 0,8 0,162 0,162 

9 82 0,7427 0,7712 0,9 0,129 0,029 

10 84 1,5245 0,9363 1,0 0,064 0,036 

rata2 80,1   max 0,162 0,238 

stdev 2,558   Lhitung 0,238 
 

Taraf nyata yang dipilih a=0,05 , dengan wilayah kritis Lhitung > L(0,05,10).  

Berdasarkan perhitungan uji liliefors dihasilkan nilai Lhitung sebesar 0,238, 

sedangkan L(0.05,40) sebesar 0,258. sehingga H0 diterima dan disimpulkan bahwa 

data perlakuan A2_B1 berdistribusi normal.  

Hasil perhitungan liliefors secara manual sama dengan pengolahan data dengan 

SPSS. Tabel 4.18 merupakan hasil perhitungan uji liliefors dengan menggunakan 

SPSS. 
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Tabel 4.18 Hasil uji normalitas perlakuan A2_B1 dengan SPSS 

Tests of Normality

.238 10 .116 .920 10 .354denyut jantung
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 

§ Uji Normalitas untuk Perlakuan A2_B2 

Perlakuan A2_B2 berarti unit eksperimen mengalami perlakuan dengan 

temperatur 29-30 oC dan kebisingan 87-88 dB.  Perhitungan uji normalitas 

secara grafik ditampilkan pada tabel 4.19.  

Tabel 4.19Perhitungan Normalitas Perlakuan  A2_B2 secara Grafik 

k Pk % Pk Residual  

1 0,05 5 -6,80 

2 0,15 15 -2,80 

3 0,25 25 -1,80 

4 0,35 35 -1,80 

5 0,45 45 0,20 

6 0,55 55 0,20 

7 0,65 65 0,20 

8 0,75 75 2,20 

9 0,85 85 4,20 

10 0,95 95 6,20 

 

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil uji normalitas diplotkan secara 

grafik yang ditunjukkan pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Grafik Pengujian Normalitas Perlakuan A2_B2 

 

Selain uji secara grafik, juga dilakukan uji normalitas dengan uji liliefors 

untuk semakin menguatkan kesimpulan yang dihasilkan pada uji secara grafik. 

Adapun langkah-langkah pengujian liliefors, yaitu : 

1. Urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar, dapat dilihat pada tabel 

4.20. 

2. Hitung rata-rata ( x ) dan standar deviasi (s) data tersebut. 
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 = 3,676 

3. Transformasikan data tersebut menjadi nilai baku (z). 

Z1 = 
s

xxi )( -
 = 

676.3
)8.8579( -

= -1,850 

Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai baku seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.20. 
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4. Dari nilai baku (z), tentukan probabilitasnya P(z) berdasarkan sebaran 

normal baku, sebagai probabilitas pengamatan. Gunakan tabel standar luas 

wilayah di bawah kurva normal atau dengan bantuan Ms.Excel dengan 

fungsi NORMSDIST. 

5. Tentukan nilai probabilitas harapan kumulatif  P(x) dengan rumus sebagai 

berikut : 

P(x1) = 
10
1

=
n
i

=0,10 

Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai baku seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.20. 

6. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(z) dan P(x) yaitu : 

maks | P(zi) - P(xi) |, sebagai nilai L hitung 1 (L1). 

L1  = maks | P(zi) - P(xi) | = 0,178 

7. Tentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(xi-1) dan P(z) yaitu : 

maks |  P(zi) - P(xi-1) |, sebagai nilai L hitung 2 (L2). 

maks |  P(zi) - P(xi-1) |= 0,178 

8. Tentukan nilai maksimum antara maks | P(zi) - P(xi) | dan maks |  P(zi) - 

P(xi-1) |. Nilai tersebut merupakan nilai L hitung uji liliefors. 

maks [ |  P(zi) - P(xi-1) | dan | P(zi) - P(xi) | ] = 0,178 

9. Menganalisis apakah data observasi dalam beberapa kali replikasi 

berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : data residual berdistribusi normal  

H1 : data residual tidak berdistribusi normal 
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Tabel 4.20 Hasil perhitungan uji liliefors perlakuan A2_B2 

i xi zi P(zi) P(xi) |P(zi)-P(xi)| |P(zi)-P(xi-1)| 

1 79 -1,8500 0,0322 0,1 0,068 0,032 

2 83 -0,7618 0,2231 0,2 0,023 0,123 

3 84 -0,4897 0,3122 0,4 0,088 0,112 

4 84 -0,4897 0,3122 0,4 0,088 0,088 

5 86 0,0544 0,5217 0,7 0,178 0,122 

6 86 0,0544 0,5217 0,7 0,178 0,178 

7 86 0,0544 0,5217 0,7 0,178 0,178 

8 88 0,5985 0,7253 0,8 0,075 0,025 

9 90 1,1426 0,8734 0,9 0,027 0,073 

10 92 1,6867 0,9542 1,0 0,046 0,054 

rata2 85,8   max 0,178 0,178 

stdev 3,676   Lhitung 0,178 

 

Taraf nyata yang dipilih a=0,05, dengan wilayah kritis Lhitung > L(0,05,10).  

Berdasarkan perhitungan uji liliefors dihasilkan nilai Lhitung sebesar 0,178, 

sedangkan L(0,05,40) sebesar 0,258. sehingga H0 diterima dan disimpulkan 

bahwa data perlakuan A1_B1 berdistribusi normal.  

Hasil perhitungan liliefors secara manual sama dengan pengolahan data 

dengan SPSS.  Tabel 4.21 merupakan hasil perhitungan uji liliefors dengan 

menggunakan SPSS. 

Tabel 4.21 Hasil uji normalitas perlakuan A2_B2 dengan SPSS 

Tests of Normality

.178 10 .200* .971 10 .897denyut jantung
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

B. Pengujian homogenitas  

Pengujian homogenitas dilakukan dengan uji hipotesis yaitu uji Levene. 

Uji levene digunakan untuk menguji kesamaan variansi antar level setiap faktor. 

Uji homogenitas dilakukan terhadap data yang dikelompokkan berdasarkan faktor, 

yaitu temperatur dan kebisingan. Hipotesis yang ingin diuji pada uji homogenitas 

yaitu : 
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H0
 : 2

1s  = 2
2s  

H1
 : 2

1s  ¹  2
2s  

 Wilayah kritik penolakan Ho adalah  Fhitung  > Ftabel . Jika H0 diterima 

maka disimpulkan bahwa data antar level faktor  memiliki ragam yang sama 

(homogen). 

 

§ Uji homogenitas faktor temperatur 

Pengujian homogenitas dengan metode levene menggunakan data selisih 

absolut variabel respon terhadap rata-rata temperatur pada setiap levelnya. 

Tabel 4.22 menunjukkan data selisih absolut tersebut. 

Tabel 4.22 Data Selisih Absolut 

Temperatur Residual No 
25-26 29-30 25-26 29-30 

1 76 81 3,25 1,95 

2 80 79 0,75 3,95 

3 82 82 2,75 0,95 

4 78 81 1,25 1,95 

5 69 77 10,25 5,95 

6 76 81 3,25 1,95 

7 79 80 0,25 2,95 

8 81 81 1,75 1,95 

9 74 75 5,25 7,95 

10 81 84 1,75 1,05 

11 83 84 3,75 1,05 

12 79 88 0,25 5,05 

13 80 86 0,75 3,05 

14 84 83 4,75 0,05 

15 82 84 2,75 1,05 

16 84 86 4,75 3,05 

17 78 79 1,25 3,95 

18 79 92 0,25 9,05 

19 81 90 1,75 7,05 

20 79 86 0,25 3,05 

Rata2 79,25 82,95 2,55 3,35 

Jumlah 51 67 

Jumlah^2 2601 4489 
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Berdasarkan data selisih absolut tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan 

uji levene. Adapun langkah-langkah uji levene sebagai berikut : 

1. Hitung faktor koreksi (FK) 

FK  = 
n

xå 2)(
 

 = 
40

)6751( 2+
 

 = 348,10 

2. Hitung Sum Square (SS) faktor, total dan error.  

- SS temperatur = FK
k

xi -÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ å 2)(
 

 = 10,348
20

)0,670,51( 2

-÷÷
ø

ö
çç
è

æ +
 

 = 6,40 

- SS total = )( 2å ix - FK 

 = (3,252 + 0,752 + ... + 3,052 ) – 348,10 

 = 236,60 

- SS error = SS total – SS temperatur 

 = 236,60 – 6,40 

 = 230,20 

3. Hitung Mean Square (MS) faktor dan error. 

- MS temperatur  = 
temperatur

temperatur

df

SS
 

 = 
1
40,6

 

 = 6,40 

- MS error = 
error

error

df
SS

 

 = 
38

20,230
 = 6,0579 
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4. Hitung nilai F 

F hitung = 
error

temperatur

MS

MS
 

  = 
0579,6

40,6
 

  = 1,056 

 

Tabel 4.23 Perhitungan Uji Homogenitas Faktor Temperatur 

SumberRagam df SS MS Fhitung Ftabel 

Temperatur 1 6,4 6,40 1,056 4,10 

Error 38 230,20 6,0579   

Total 39 236,60    

  

Tabel 4.24 Uji Homogenitas Faktor Temperatur dengan SPSS 

Test of Homogeneity of Variance

1.056 1 38 .311

1.033 1 38 .316

1.033 1 37.937 .316

1.048 1 38 .313

Based on Mean

Based on Median

Based on Median and
with adjusted df

Based on trimmed mean

denyut jantung

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 

Berdasarkan Tabel 4.23, nilai Fhitung sebesar 1,0565 lebih kecil dari Ftabel 

(4,1), sehingga H0 diterima dan disimpulkan bahwa data antar level faktor  

temperatur memiliki ragam yang sama (homogen). Tabel 4.24 menunjukkan 

perhitungan uji homogenitas temperatur dengan menggunakan SPSS yang bernilai 

sama dengan perhitungan manual. 

 

§ Uji homogenitas faktor kebisingan 

Pengujian homogenitas dengan metode levene menggunakan data selisih 

absolut variabel respon terhadap rata-rata kebisingan pada setiap levelnya. 

Tabel 4.25 menunjukkan data selisih absolut tersebut. 
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Tabel 4.25 Data Selisih Absolut 

Kebisingan Residual 

No 83-84 87-88 25-26 29-30 

1 76 83 2,85 0,35 

2 80 79 1,15 4,35 

3 82 80 3,15 3,35 

4 78 84 0,85 0,65 

5 69 82 9,85 1,35 

6 76 84 2,85 0,65 

7 79 78 0,15 5,35 

8 81 79 2,15 4,35 

9 74 81 4,85 2,35 

10 81 79 2,15 4,35 

11 81 84 2,15 0,65 

12 79 88 0,15 4,65 

13 82 86 3,15 2,65 

14 81 83 2,15 0,35 

15 77 84 1,85 0,65 

16 81 86 2,15 2,65 

17 80 79 1,15 4,35 

18 81 92 2,15 8,65 

19 75 90 3,85 6,65 

20 84 86 5,15 2,65 

Rata2 78,85 83,35 2,695 3,05 

Jumlah 53,9 61 

Jumlah^2 2905,21 3721 

 

Berdasarkan data selisih absolut tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan 

uji levene. Adapun langkah-langkah uji levene sebagai berikut : 

1. Hitung faktor koreksi (FK) 

FK  = 
n

xå 2)(
 

 = 
40

)0,619,53( 2+
 

 = 330,0503 

2. Hitung Sum Square (SS) faktor, total dan error.  
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- SS kebisingan = FK
k

xi -÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ å 2)(
 

 = 0503,330
20

)0,619,53( 2

-÷÷
ø

ö
çç
è

æ +
 

 = 1,26025 

- SS total = )( 2å ix - FK 

 = (2,52 + 1,152 + ... + 2,652 ) – 330,0503 

 = 189,0498 

- SS error = SS total – SSkebisingan 

 = 189,0498 – 1,26025 

 = 187,7895 

3. Hitung Mean Square (MS) faktor dan error. 

- MS kebisingan  = 
gankebi

kebiaingan

df

SS

sin

 

 = 
1

26025,1
 

 = 1,26025 

- MS error = 
error

error

df
SS

 

 = 
38
7895,187

 

 = 4,942 

4. Hitung nilai F 

F hitung = 
error

gankebi

MS

MS sin  

  = 
942,4

26025,1
 

  = 0,255 
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Tabel 4.26 Perhitungan Uji Homogenitas Faktor Kebisingan 

SumberRagam df SS MS Fhitung Ftabel 

Kebisingan 1 1,26025 1,26025 0,255 4,10 

Error 38 187,7895 4,94183   

Total 39 189,0498    

 

Tabel 4.27 Uji Homogenitas Faktor Kebisingan dengan SPSS 

Test of Homogeneity of Variance

.255 1 38 .616

.413 1 38 .524

.413 1 37.445 .524

.328 1 38 .570

Based on Mean

Based on Median

Based on Median and
with adjusted df

Based on trimmed mean

denyut jantung

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 

Berdasarkan Tabel 4.26, nilai Fhitung sebesar 0,255 lebih kecil dari Ftabel 

(4,10), sehingga H0 diterima dan disimpulkan bahwa data antar level faktor  

pencahayaan memiliki ragam yang sama (homogen). Tabel 4.27 menunjukkan 

perhitungan uji homogenitas temperatur dengan menggunakan SPSS yang bernilai 

sama dengan perhitungan manual. 

 

C. Pengujian independensi  

Pengujian independensi eksperimen dilakukan dengan membuat plot 

residual data untuk setiap perlakuan berdasarkan urutan pengambilan data pada 

eksperimen. Nilai residual tersebut merupakan selisih data observasi dengan rata-

rata tiap perlakuan. Tabel 4.28 menunjukkan nilai residual yang diurutkan 

berdasarkan waktu pengambilan data. 
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Tabel 4.28 Data Residual Berdasarkan Urutan Pengambilan Data 

Urutan Denyut Jantung Residual  Urutan Denyut Jantung Residual 
1 76 -1,6  21 81 0,9 
2 80 2,4  22 79 -1,1 
3 82 4,4  23 82 1,9 
4 78 0,4  24 81 0,9 
5 69 -8,6  25 77 -3,1 
6 76 -1,6  26 81 0,9 
7 79 1,4  27 80 -0,1 
8 81 3,4  28 81 0,9 
9 74 -3,6  29 75 -5,1 

10 81 3,4  30 84 3,9 
11 83 2,1  31 84 -1,8 
12 79 -1,9  32 88 2,2 
13 80 -0,9  33 86 0,2 
14 84 3,1  34 83 -2,8 
15 82 1,1  35 84 -1,8 
16 84 3,1  36 86 0,2 
17 78 -2,9  37 79 -6,8 
18 79 -1,9  38 92 6,2 
19 81 0,1  39 90 4,2 
20 79 -1,9  40 86 0,2 

 

Data residual tersebut kemudian diplotkan berdasarkan urutan 

pengambilan data saat eksperimen sebagaimana gambar 4.8 di bawah ini. 
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Gambar 4.8 Grafik Uji Independensi 

Berdasarkan gambar 4.8 terlihat bahwa nilai-nilai residual tersebar merata dengan 

tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

hasil eksperimen memenuhi syarat independensi. 

 Pengujian independensi secara grafik kurang objektif jika digunakan 

dalam penarikan kesimpulan independensi data, oleh karena itu juga dilakukan 
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pengujian independensi secara matematis dengan menggunakan uji durbin-

watson. Langkah-langkah uji durbin-watson, yaitu : 

4. Tentukan nilai residual variabel respon. 

5. Hitung nilai Durbin-Watson dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

d = 

å

å --

n

i

n

i
ii

e

ee

2

2
1 )(

 

d = 
222

222

2,0...4,2)6,1(
)2,42,0(...)4,24,4())6,1(4,2(

+++-
-++-+--

 

   = 
80,367
02,842

  = 2,289 

6. Untuk ukuran sample tertentu dan banyaknya variable yang menjelaskan 

tertentu, dapatkan nilai kritis dL dan dU (lihat tabel statistik d dari durbin-

watson). Dengan nilai a=0,05. diperoleh nilai dL dan dU sebagai berikut : 

dL = 1,44 

dU = 1,54 

7. Analisa apakah data bersifat acak atau tidak dengan menggunakan hipotesis. 

H0 : data tidak ada serial autokorelasi, baik positif maupun negatif 

H1 : data ada serial autokorelasi, baik positif maupun negatif 

Penarikan kesimpulan berdasarkan : 

 d < dL : menolak H0 

d >4 – dL : menolak H0 

 dU ≤ d ≤ 4 - dU : tidak menolak H0 

4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL  atau dL ≤ d ≤ dU : pengujian tidak meyakinkan 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai durbin-watson (d) sebesar 2,289. Nilai 

tersebut berada pada rentang dU ≤ d ≤ 4 - dU. Oleh karena kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah terima H0, yang berarti data tidak mempunyai serial autokorelasi, 

baik positif maupun negatif. 
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Tabel 4.29 Rekapitulasi Pengujian Asumsi Anova 

Asumsi Alat Uji  Keterangan Hasil Pengujian 

Normalitas Uji Liliefors 

§ Perlakuan A1_B1 

§ Perlakuan A1_B2 

§ Perlakuan A2_B1 

§ Perlakuan A2_B2 

§ Normal 

§ Normal 

§ Normal 

§ Normal 

Homogenitas Uji Levene 
§ Faktor Temperatur (A) 

§ Faktor Kebisingan (B) 

§ Homogen 

§ Homogen 

Independensi Uji Durbin-Watson Seluruh data Independen 
 

 Tabel 4.29 menampilkan rekapitulasi pengujian asumsi sebelum anova 

pada penelitian kali ini. Setelah semua asumsi terpenuhi, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengujian anova. 

 

4.3.2. Pengujian Analisis Variansi (Anava) 

 Pengujian analisis variansi dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-

faktor yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel respon tersebut. 

Faktor yang akan diuji adalah temperatur dan kebisingan.  

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

H01 : Temperatur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi 

denyut jantung operator. 

H02 : Kebisingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi 

denyut jantung operator. 

H03 : Interaksi temperatur dan kebisingan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap frekuensi denyut jantung operator. 

H11 : Temperatur berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi denyut 

jantung operator. 

H12 : Kebisingan berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi denyut 

jantung operator. 

H13 : Interaksi temperatur dan kebisingan berpengaruh secara signifikan 

terhadap frekuensi denyut jantung operator. 

 

Model matematik yang dipakai dalam analisis ini adalah : 

 Yijk = µ + Ai + Bj + ABij +e k(ij) 
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Dimana :  

i   =   1, 2 , . . . . , a 

j   =   1, 2,    . . . , b 

k  =   1, 2, . . . . ., n (replikasi) 

Yijk = variabel respon karena pengaruh bersama level ke-i faktor A dan level 

ke-j faktor B yang terdapat pada observasi ke-k 

m  =  efek rata-rata yang sebenarnya (berharga konstan) 

Ai =  efek sebenarnya dari level ke-i faktor A 

Bj =  efek sebenarnya dari level ke-j faktor B 

ABij = efek sebenarnya dari interaksi level ke-i faktor A dengan level ke-j     

faktor B 

e k(ij) = efek sebenarnya dari unit eksperimen ke-k dalam kombinasi perlakuan (ij) 
 

Data pengujian two way anova ditampilkan pada tabel 4.30. 

Tabel 4.30 Tabel Bantu Pengujian Two Way Anova 

  Temperatur (A)   
  A1 A2 ' Bj ' Bj

2 
76 81 
80 79 
82 82 
78 81 
69 77 
76 81 
79 80 
81 81 
74 75 

B1 

81 84 

1577 2486929 

83 84 
79 88 
80 86 
84 83 
82 84 
84 86 
78 79 
79 92 
81 90 

K
eb

is
in

ga
n 

(B
) 

B2 

79 86 

1667 2778889 

 'Ai 1585 1659 3244 10523536 
 'Ai

2 2512225 2752281 10523536  
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 Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk 

perhitungan anova. Prosedur perhitungan nilai-nilai tersebut dijelaskan oleh 

pembahasan di bawah ini.  

§ Jumlah nilai pengamatan setiap  level (Ji..) 

- Level A1 

A1 = åå
==

n

k
jk

b

j

Y
1

1
1

 

 = 76 + 80 + 82 + ... + 79  

 = 1585 

- Level A2 

A2 = åå
==

n

k
jk

b

j

Y
1

2
1

 

 = 81 + 79 + 82 + ... + 86 

 = 1659 

- Level B1 

B1 = åå
==

n

k
ki

a

j

Y
1

1
1

 

 = 76 + 81 + 80 +... + 84 

 = 1577 

- Level B2 

B2 = åå
==

n

k
ki

a

j

Y
1

2
1

 

 = 83 + 84 + 79 + ... + 86 

 = 1667 

§ Jumlah nilai pengamatan setiap perlakuan 

- Perlakuan A1_B1 

A1B1 = å
=

n

k
kY

1
11  

 = 76 + 80 + 82 + ... + 81 

 = 776 
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- Perlakuan A1_B2 

A1B2 = å
=

n

k
kY

1
12  

 = 83 + 79 + 80 + ... + 79 

 = 809 

- Perlakuan A2_B1 

A2B1 = å
=

n

k
kY

1
21  

 =  81 + 79 + 82 +... + 84 

 = 801  

- Perlakuan A2_B2 

A2B2 = å
=

n

k
kY

1
12  

 = 84 + 88 + 86 + ... + 86 

 = 858 

§ Jumlah nilai semua pengamatan (JP) 

JP  = ååå
===

n

i
ijk

b

i

a

i

Y
111

 

 =  76 + 80 + 82 + ... + 86 

 = 3244 

§ Jumlah kuadrat semua pengamatan (JK) 

JK  = ååå
===

n

i
ijk

b

i

a

i

Y
1

2

11

 

 =  762 + 802 + 822 + ... + 862 

 = 263810 

§ Faktor koreksi (FK) 

FK = 
abn
JP 2

 

 = 
1022

32442

xx
 

 = 263088,40 
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§ Sum square total (SStotal) 

SStotal = FKY
n

i
ijk

b

i

a

i

-ååå
=== 1

2

11

 

 = ( 762 + 802 + ... + 862 ) – 263088,40 

 = 721,600 

§ Sum square faktor temperatur (SSA) 

SSA = FKA
bn

a

i
i -å

=1

21
 

 = 40,263088)79...8076(
102
1 222 -+++
x

 

 = 139,900 

§ Sum square faktor kebisingan (SSB) 

SSB = FKB
an

b

i
i -å

=1

21
 

 = 40,263088)86...8076(
102
1 222 -+++
x

 

 = 202,500 

§ Sum square interaksi faktor temperatur dan kebisingan (SSAxB) 

SSAxB = BA

b

i
ji

a

i

SSSSFKBA
n

---åå
== 1

2

1

)(
1

 

 = 500,202900,13640,263088)86...8076(
10
1 222 ---+++  

 = 14,400 

§ Sum square error (SSerror) 

SSerror = SStotal  - FK – SSA - SSB – SSAB 

 = 400,14500,202900,13640,263088600,721 ----  

 = 367,800 

§ Mean Square faktor temperatur (MSA) 

MSA = 
A

A

df

SS
 

 = 
1
900,136

 

 = 136,900 
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§ Mean Square faktor kebisingan (MSB) 

MSB = 
B

B

df

SS
 

 = 
1
500,202

 

 = 202,500 

§ Mean Square interaksi faktor temperatur dan kebisingan (MSAxB) 

MSAxB = 
AxB

AxB

df

SS
 

 = 
10
400,14

 

 = 1,440 

§ Mean Square error (MSerror) 

MSerror = 
error

error

df

SS
 

 = 
36

800,367
 

 = 10,217 

§ F hitung faktor temperatur (FhitungA) 

Fhitung A = 
error

A

MS

MS
 

 = 
217,10
900,136

 

 = 13,400 

§ F hitung faktor kebisingan (FhitungB) 

Fhitung B = 
error

B

MS

MS
 

 = 
217,10
500,202

 

 = 19,821 

§ F hitung interaksi faktor temperatur dan kebisingan (FhitungAxB)   

Fhitung AxB = 
error

AxB

MS

MS
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 = 
217,10

440,1
 

 = 0,141 

  

Hasil perhitungan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk perhitungan anava 

yang sesuai dengan pembahasan di atas, dapat dilihat pada Tabel 4.31 di bawah 

ini. 

Tabel 4.31 Hasil Perhitungan Uji Anova secara Manual 

 Source SS df MS F hitung F tabel 

A 136,900 1 136,900 13,400 8,970 

B 202,500 1 202,500 19,821 8,970 

A x B 14,400 1 14,400 1,409 8,970 

Error 367,800 36 10,217   

Total 721,600 39    

 

Selain dengan menggunakan perhitungan secara manual seperti di atas, 

dapat menggunakan software SPSS untuk melakukan uji analisis variansi. Hasil 

uji anava dengan SPSS ditampilkan pada Tabel 4.32. 

Tabel 4.32 Hasil Perhitungan Uji Anova dengan SPSS 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: denyut jantung

353.800a 3 117.933 11.543 .000

263088.400 1 263088.400 25750.904 .000

136.900 1 136.900 13.400 .001

202.500 1 202.500 19.821 .000

14.400 1 14.400 1.409 .243

367.800 36 10.217

263810.000 40

721.600 39

Source
Corrected Model

Intercept

SUHU

BISING

SUHU * BISING

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .490 (Adjusted R Squared = .448)a. 
 

 

 

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



Keputusan terhadap hipotesis nol didasarkan pada nilai Fhitung, yakni 

hipotesis nol (H0) ditolak jika Fhitung > Ftabel dan diterima jika Fhitung < Ftabel. Ftabel 

diperoleh dari tabel distribusi F kumulatif, dengan df1 = df sumber keragaman dan 

df2 =  dferror, yang dapat dilihat pada lampiran.  Apabila df yang dibutuhkan tidak 

tercantum dalam tabel, maka dapat dilakukan interpolasi. Contoh perhitungan 

interpolasi Ftabel adalah sebagai berikut:  

Untuk faktor temperatur, df1 = 1 dan df2 = 36, berdasarkan tabel distribusi 

F kumulatif diperoleh nilai Ftabel : 

Ø F(0,95) = 9,18 , untuk df1 = 1 dan df2 = 30  

Ø F(0,95) = 8,83 , untuk df1 = 1 dan df2 = 40 

Sehingga F(0.95) untuk df1 = 1 dan df2 = 36 adalah : 

)18,983,8(
3040
3036

18,9 -
-
-

+=  

= 8,97 

 

Pertimbangan lain dalam memutuskan diterima atau ditolaknya H0 adalah 

dengan melihat besarnya nilai-nilai pada kolom sig (signifikansi). Nilai 

signifikansi tersebut menyatakan besarnya peluang menolak H0 padahal H0 benar. 

Apabila nilai signifikansi 0,000 berarti a sangat kecil, maka peluang H0 ditolak 

karena H0 memang tidak benar menjadi besar, sehingga keputusan yang diambil 

adalah menolak H0. Penggunaan Fhitung dan taraf signifikansi akan memberikan 

kesimpulan yang sama tentang hasil uji hipotesis analisis variansi. Keputusan 

yang diambil terhadap hasil analisis variansi data eksperimen untuk frekuensi 

denyut jantung berdasarkan tabel 4.30 dan 4.31 yaitu : 

1. Ditinjau dari faktor temperatur (faktor A), nilai Fhitung > Ftabel, sehingga H0 

ditolak dan disimpulkan bahwa temperatur berpengaruh secara signifikan 

terhadap frekuensi denyut jantung. 

2. Ditinjau dari faktor kebisingan (faktor B), nilai Fhitung > Ftabel, sehingga H0 

ditolak dan disimpulkan bahwa kebisingan berpengaruh secara signifikan 

terhadap frekuensi denyut jantung. 

3. Ditinjau dari interaksi antara faktor temperatur (faktor A) dan kebisingan 

(faktor B), nilai Fhitung > Ftabel, sehingga H0 diterima dan disimpulkan 
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bahwa interaksi antara faktor temperatur (faktor A) dan kebisingan (faktor 

B) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi denyut jantung. 

 

4.3.3. Perhitungan Persentase Kontribusi (P) 

Setelah perhitungan analisa variansi, langkah selanjutnya yaitu melakukan 

perhitungan kontribusi setiap faktor. Tujuan perhitungan ini untuk memastikan 

apakah semua faktor yang berpengaruh signifikan telah masuk dalam model. 

Selain itu persentase kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar faktor 

tersebut memberikan kontribusi pada jumlah kuadrat totalnya. 

Prosedur perhitungan persentase kontribusi dijelaskan pada pembahasan di 

bawah ini. 

1. Hitung  nilai Pure Sum of Squares (SS’) setiap sumber keragaman dengan 

menggunakan rumus : 

SS’sumber = SSsumber  - ( MSerror  x dfsumber ) 

- Faktor temperatur (A) 

SS’A  = SSA  - ( MSerror  x dfA ) 

 = 136,900 – ( 10,217 x 1 ) 

  = 126,683 

- Faktor kebisingan (B) 

SS’B  = SSB  - ( MSerror  x dfB ) 

 = 202,500 – ( 10,217 x 1 ) 

  = 192,283 

- Interaksi faktor temperatur dan kebisingan (AxB) 

SS’AxB  = SSAxB  - ( MSerror  x dfAxB ) 

 = 14,400 – ( 10,217 x 1 ) 

 = 4,183 

2. Bandingkan nilai Pure Sum of Squares setiap factor dengan Sum Squares 

Total untuk menghitung nilai kontribusi setiap sumber keragaman (PA). 

- Faktor temperatur (A) 

PA  = 
TOTAL

A

SS
SS '

x 100% 
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 = 
600,721
283,126

x 100% 

  = 17,556 % 

- Faktor kebisingan (B) 

PB  = 
TOTAL

B

SS

SS '

x 100% 

 = 
600,721
500,202

x 100% 

  = 26,647 

- Interaksi faktor temperatur dan kebisingan (AxB) 

PAxB  = 
TOTAL

AxB

SS

SS '

x 100% 

  = 
600,721

400,14
x 100% 

  = 0,580 % 

 

Rekapitulasi hasil seluruh perhitungan ditampilkan pada tabel 4.33 berikut ini. 

 

Tabel 4.33 Perhitungan Faktor Kontribusi Sumber Keragaman 

 Sumber SS df MS F hitung SS' % kontribusi 

A 136,900 1 136,900 13,400 126,683 17,556 

B 202,500 1 202,500 19,821 192,283 26,647 

A x B 14,400 1 14,400 1,409 4,183 0,580 

Error 367,800 36 10,21667     

Total 721,600 39       

 

Tabel 4.33 menunjukkan bahwa persentase kontribusi sumber keragaman yang 

dihitung memberikan pengaruh yang sedikit terhadap variabel respon. Artinya 

masih terdapat faktor lain yang tidak diteliti berpengaruh besar terhadap variabel 

respon. 
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4.3.4. Estimasi Nilai Tengah 

Nilai rata-rata frekuensi denyut jantung operator di Departemen 

Incandescent dan Circular Flourescent sebesar 81 denyut per menit. Sedangkan 

nilai rata-rata manusia normal berkisar 75 denyut per menit (Ma’sud, 1997). 

Kedua nilai rata-rata tersebut, mempunyai rentang yang sangat jauh. Namun, 

dengan adanya rentang yang jauh, belum dapat ditarik kesimpulan mengenai 

perbedaan yang signifikan dari kedua nilai tersebut. Hal tersebut disebabkan 

karena nilai rata-rata sebesar 81 denyut per menit menunjukkan nilai rata-rata 

sampel, bukanlah menunjukkan nilai rata-rata populasi. Untuk mengetahui 

besarnya nilai rata-rata populasi operator produksi, maka dilakukan pendugaan 

(estimasi) nilai rata-rata pada selang kepercayaan 95%. Adapun langkah-langkah 

pendugaan nilai tengah sebagai berikut : 

1. Hitung nilai rata-rata ( x ) dan standar deviasi (s ) seluruh sampel. 

x  = 
n

x
n

i
iå

=1  

  = 
40

86...828076 ++++
 

  = 81  

 s   = 
)1(

2

11

2

-

÷
ø

ö
ç
è

æ
- åå

==

nn

xxn
n

i
i

n

i
i

 

  = 
3940

)860008076())86...8076(40( 2222

x
x +++-+++

 

2. Hitung nilai z untuk selang kepercayaan 95 % berdasarkan tabel Wilayah 

Luas di Bawah Kurva Normal. 

2/az = z0,025 = 1,96 

3. Hitung nilai estimasi selang kepercayaan 95% bagi µ, dengan menggunakan 

rumus 2.13, yaitu : 

x  - 
n

z
s

a 2/  < µ < x  + 
n

z
s

a 2/  

              79,767 < µ < 82,433 
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4. Penarikan kesimpulan besarnya nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai 

estimasi pada poin 2.  

Berdasarkan nilai estimasi dengan nilai rata-rata sampel sebesar 81 diduga 

nilai rata-rata populasi berada di sekitar nilai 76,767 hingga 82,433. Jika 

dibandingkan dengan nilai rata-rata denyut jantung manusia normal yang 

hanya sebesar 75 denyut per menit ( Ma’sud, 1997), nilai estimasi rata-rata 

populasi bernilai lebih besar.  
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BAB V 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

 

 

5.1 Desain Eksperimen 

Desain penelitian pengaruh temperatur dan kebisingan terhadap frekuensi 

denyut jantung dilakukan dengan menggunakan eksperimen faktorial. Eksperimen 

faktorial digunakan sebagai desain eksperimen karena faktor yang akan diuji lebih 

dari satu faktor, yaitu temperatur dan kebisingan. Desain eksperimen faktorial 

memungkinkan adanya kombinasi semua level setiap faktor. Kombinasi setiap 

level dalam desain eksperimen disebut sebagai perlakuan. Pada penelitian ini, 

jumlah kombinasi level yang terbentuk dari 2 level faktor temperatur (A1 dan A2) 

dan 2 level faktor kebisingan (B1 dan B2) sebanyak 4 perlakuan. Selain dapat 

mengukur efek setiap faktor, eksperimen faktorial juga mampu mengukur efek 

dari interaksi faktor temperatur dan kebisingan.  Hal tersebut sesuai dengan model 

matematik eksperimen faktorial, yaitu : 

  Yijk = µ + Ai + Bj + ABij +e k(ij)   .........................................................(5.1) 

Dimana,  

Yijk = variabel respon karena pengaruh bersama level ke-i faktor A dan level 

ke-j faktor B yang terdapat pada observasi ke-k 

m  =  efek rata-rata yang sebenarnya (berharga konstan) 

Ai =  efek sebenarnya dari level ke-i faktor A 

Bj =  efek sebenarnya dari level ke-j faktor B 

ABij = efek sebenarnya dari interaksi level ke-i faktor A dengan level ke-j faktor 

B 

e k(ij) = efek sebenarnya dari unit eksperimen ke-k dalam kombinasi perlakuan (ij) 

 

5.2 Analisis Frekuensi Denyut Jantung Operator 

Variabel respon yang diamati pada penelitian ini adalah besarnya frekuensi 

denyut jantung operator setelah bekerja selama 4-5 jam. Dari beberapa faktor 

yang mempengaruhi besarnya frekuensi denyut jantung, faktor temperatur dan 

kebisingan dijadikan sebagai faktor yang akan diubah-ubah nilainya. Hal tersebut 
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disebabkan karena kedua faktor tersebut mempunyai nilai pengukuran yang 

bersifat kuantitatif, mudah diukur dan sesuai dengan kondisi di tempat penelitian.  

Untuk faktor temperatur, besarnya frekensi denyut jantung  mempunyai 

nilai rata-rata yang berbeda untuk level A1 (25-26 oC) dan level A2. Pada 

temperatur 25-26 oC, besarnya rata-rata frekuensi denyut jantung sebesar 79,25 

denyut per menit, dengan nilai maksimum sebesar  84 denyut per menit dan nilai 

minimumnya sebesar 69 denyut per menit. Sedangkan pada temperatur 29-30 oC, 

besarnya rata-rata frekuensi denyut jantung sebesar 82,95 denyut per menit, 

dengan nilai maksimum sebesar  92 denyut per menit dan nilai minimumnya 

sebesar 75 denyut per menit. Berdasarkan diagram pencar pada gambar 5.1, 

terdapat perbedaan nilai frekuensi denyut jantung yang signifikan pada level yang 

berbeda merupakan salah satu bukti sederhana adanya pengaruh temperatur 

terhadap frekuensi denyut jantung. Semakin tinggi temperatur, maka tubuh akan 

cenderung untuk mengkonsumsi energi yang lebih besar (Wignjosoebroto, 1995). 

Besaran denyut jantung merupakan salah satu indikator besarnya konsumsi energi 

manusia.  
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Gambar 5.1 Diagram Pencar Frekuensi Denyut Jantung Berdasarkan 

 Faktor Temperatur 

 

Untuk faktor kebisingan, besarnya frekensi denyut jantung  mempunyai 

nilai rata-rata yang berbeda untuk level B1 (83-84 dB) dan level B2 (87-88 dB). 

Pada tingkat kebisingan 83-84 dB, besarnya rata-rata frekuensi denyut jantung 

sebesar 78,85 denyut per menit, dengan nilai maksimum sebesar  84 denyut per 

menit dan nilai minimumnya sebesar 69 denyut per menit. Sedangkan pada 
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tingkat kebisingan 87-88 dB, besarnya rata-rata frekuensi denyut jantung sebesar 

83,35 denyut per menit, dengan nilai maksimum sebesar  92 denyut per menit dan 

nilai minimumnya sebesar 78 denyut per menit. Berdasarkan diagram pencar pada 

gambar 5.2, terdapat perbedaan nilai frekuensi denyut jantung yang signifikan 

pada level yang berbeda merupakan salah satu bukti sederhana adanya pengaruh 

kebisingan terhadap frekuensi denyut jantung. 

60

70

80

90

100

D
e

n
y

u
t 

J
a

n
tu

n
g

/m
en

it

Level B1 Level B2

 

Gambar 5.2 Diagram Pencar Frekuensi Denyut Jantung Berdasarkan 

Faktor Kebisingan 
 

Sedangkan untuk interaksi kedua faktor tersebut, yang menghasilkan 

empat perlakuan, menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda pula. Adapun hasil 

perbandingan keempat perlakuan ditampilkan pada tabel 5.1.  

Tabel 5.1 Perbandingan Nilai Setiap Perlakuan 

Perlakuan A1_B1 A1_B2 A2_B1 A2_B2 

Rata2 77,6 80,9 80,1 85,8 

Max 82 84 84 92 

Min 69 78 75 79 

Stdev 3,977716 2,233582 2,558211 3,675746 
 

Berdasarkan perbandingan nilai rata-rata frekuensi denyut jantung, dua 

perlakuan (A1_B1 dan A2_B2) mempunyai nilai rata-rata yang berbeda, namun 

untuk dua perlakuan (A1_B2 dan A2_B1)  nilai rata-rata keduanya tidak jauh 

berbeda. Jika dilihat dari diagram pencar yang ditunjukkan pada gambar 5.3, 

penyebaran nilai tidak terlihat cukup signifikan. Penggunaan perbandingan nilai 

rata-rata dan diagram scatter tidak cukup untuk membuktikan adanya  pengaruh 
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faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, maka harus dilakukan pengujian secara 

statistik dengan menggunakan uji anova. 
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Gambar 5.3 Diagram Pencar Frekuensi Denyut Jantung Berdasarkan 

Interaksi Faktor Temperatur & Kebisingan 

 

5.3 Pengujian Asumsi 

   Syarat dilakukan uji anova adalah data observasi memenuhi asumsi 

berdistribusi normal, variansi antar sampel homogen, dan sampel diambil secara 

random. Hal ini diperlukan karena analisis variansi melakukan perbandingan 

variansi dari n sampel yang berasal dari k kategori secara berpasangan, dimana 

agar hasil analisis variansi tersebut valid, maka diharapkan n sampel tersebut 

mempunyai variansi (ragam) dan bentuk kesimetrian (normalitas) yang sama. 

Proses pengujian asumsi residual dilakukan terhadap data hasil pengukuran 

frekuensi denyut jantung per menit setiap operator. 

 

5.3.1 Asumsi Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap data observasi yang merupakan sampel 

dari populasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data observasi tiap 

perlakuan berdistribusi secara normal. Hal ini harus dilakukan karena uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Uji liliefors menguji 

distribusi normal dengan menggunakan hipótesis pengujian sebagai berikut : 

H0 : data residual berdistribusi normal  

H1 : data residual tidak berdistribusi normal 
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Wilayah kritik penolakan  H0 adalah Lhitung > L(0.05,10). Selain syarat tersebut, 

kenormalan data juga ditunjukkan bila nilai signifikansi pada output SPSS lebih 

besar dari 0,05. 

Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas Perlakuan dengan SPSS 
 

Kolmogorof Smirnov (Liliefors) 
Perlakuan 

Statistic df Sig. 

A1B1 0,144 10 0,200 

A1B2 0,203 10 0,200 

A2B1 0,238 10 0,116 

A2B2 0,178 10 0,200 

 

Tabel 5.2 menunjukkan  hasil uji Liliefors untuk semua perlakuan dengan 

menggunakan SPSS. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov (Liliefors) Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji Liliefors yang telah 

dimodifikasi bagi data kontinyu (Help SPSS).  

Dengan menggunakan uji Liliefors, perlakuan A1_B1 mempunyai hasil 

statistik  hitung (L) sebesar 0,144. Besarnya nilai statistik tabel dengan derajat 

bebas 10 dan a=0,05 adalah 0,258. Berdasarkan kriteria nilai L, maka nilai Lhitung 

berada di luar wilayah kritik penolakan Ho dan disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan data perlakuan A1_B1 berdistribusi normal karena nilai Lhitung < L(0.05,10). Jika 

dilihat dari nilai probabilitasnya, maka Ho diterima karena probabilitas perlakuan 

A1_B1 (0,200) lebih besar daripada 0,05.  

Perlakuan A1_B2 menghasilkan nilai  statistik  hitung (L) sebesar 0,178 

Besarnya nilai statistik tabel dengan derajat bebas 10 dan a=0,05 adalah 0,258. 

Berdasarkan kriteria nilai L, maka nilai Lhitung berada di luar wilayah kritik 

penolakan Ho dan disimpulkan bahwa Ho diterima dan data perlakuan A2_B2 

berdistribusi normal karena nilai Lhitung < L(0.05,10). Kesimpulan yang sama juga 

didapatkan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas, maka Ho diterima karena 

probabilitas perlakuan A1_B2 (0,200) lebih besar daripada 0,05.  

Perlakuan A2_B1 mempunyai hasil statistik  hitung (L) sebesar 0,238. 

Besarnya nilai statistik tabel dengan derajat bebas 10 dan a=0,05 adalah 0,258. 

Berdasarkan kriteria nilai L, maka nilai Lhitung berada di luar wilayah kritik 

penolakan Ho dan disimpulkan bahwa Ho diterima dan data perlakuan A2_B1 

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



berdistribusi normal karena nilai Lhitung < L(0.05,10). Selain itu, jika disimpulkan 

berdasarkan nilai probabilitas, maka Ho diterima karena probabilitas perlakuan 

A2_B1 (0,116) lebih besar daripada 0,05.  

Perlakuan A2_B2 menghasilkan nilai  statistik  hitung (L) sebesar 0,203 

Besarnya nilai statistik tabel dengan derajat bebas 10 dan a=0,05 adalah 0,258. 

Berdasarkan kriteria nilai L, maka nilai Lhitung berada di luar wilayah kritik 

penolakan Ho dan disimpulkan bahwa Ho diterima dan data perlakuan A1_B2 

berdistribusi normal karena nilai Lhitung < L(0.05,10). Selain itu, jika disimpulkan 

berdasarkan nilai probabilitas, maka Ho diterima karena probabilitas (0,200) lebih 

besar daripada 0,05. 

Dari keseluruhan pengujian normalitas setiap perlakuan, dapat 

disimpulkan bahwa semua perlakuan memenuhi persyaratan normalitas untuk uji 

anova. Hal tersebut berarti sampel data setiap perlakuan mengikuti populasi yang 

berdistribusi normal. Jika sampel tersebut tidak lolos uji normalitas, maka data 

tersebut harus ditransformasikan sesuai dengan bentuk histogram data (Ghozali, 

2000). Pengujian asumsi selanjutnya adalah pengujian homogenitas atau 

pengujian variansi antar level pada setiap faktor.  

 

5.3.2 Asumsi Homogenitas 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan uji hipotesis Levene. Uji 

homogenitas dilakukan terhadap data yang dikelompokkan berdasarkan faktor, 

yaitu temperatur dan kebisingan. Hipotesis yang ingin diuji pada uji homogenitas 

yaitu : 

H0
 : 2

1s  = 2
2s  

H1
 : 2

1s  ¹  2
2s  

 Wilayah kritik penolakan Ho adalah  Fhitung  > Ftabel . Jika H0 diterima 

maka disimpulkan bahwa data antar level faktor  memiliki variansi yang sama 

(homogen). Variansi antar level yang sama berarti data-data antara level 1 dengan 

level 2 setiap faktor mempunyai nilai variansi yang sama. Misalnya, untuk faktor 

temperatur, nilai variansi variabel respon level A1 sama dengan nilai variansi 

level A2.  
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Tabel 5.3  Hasil Uji Homogenitas Faktor Temperatur 

SumberRagam df SS MS Fhitung Ftabel 

Temperatur 1 6,4 6,40 

Error 38 230,20 6,0579 
1,056 4,10 

Berdasarkan Tabel 5.3, variasi yang terjadi pada data temperatur 

disebabkan oleh dua hal, yaitu temperatur dan error. Besar derajat bebas 

temperatur diperoleh dari jumlah seluruh level dikurangi 1, sedangkan derajat 

bebas error diperoleh dari jumlah seluruh data dikurangi jumlah level. Dari dua 

sumber variasi tersebut, kemudian dibandingkan nilai mean square-nya dan 

dihasilkan nilai Fhitung sebesar 1,056, yang lebih kecil dari Ftabel (4.10), sehingga 

H0 diterima dan disimpulkan bahwa data antar level faktor  temperatur memiliki 

variansi yang sama (homogen). 
 

Tabel 5.4 Hasil Uji Homogenitas Faktor Kebisingan 

SumberRagam df SS MS Fhitung Ftabel 

Kebisingan 1 1,26025 1,26025 

Error 38 187,7895 4,94183 
0,255 4,10 

 

Identik dengan sumber variasi temperatur, variasi data kebisingan 

disebabkan  pula oleh dua hal, yaitu kebisingan dan error. Dari dua sumber variasi 

tersebut, kemudian dibandingkan nilai mean square-nya dan dihasilkan nilai Fhitung 

sebesar 0,255, yang lebih kecil dari Ftabel (4,10), sehingga H0 diterima dan 

disimpulkan bahwa data antar level faktor  temperatur memiliki variansi yang 

sama (homogen). 

Dari keseluruhan pengujian homogenitas setiap faktor, dapat disimpulkan 

bahwa semua faktor memenuhi persyaratan homogenitas untuk uji anova.  

 

5.3.3 Asumsi Independensi 

Pengujian independensi eksperimen dilakukan dengan dua cara, yaitu 

secara grafik dan pengujian Durbin-Watson. Pengujian secara grafik dilakukan 

dengan membuat plot residual data untuk setiap perlakuan berdasarkan urutan 

pengambilan data pada eksperimen. Pengujian independensi secara grafik dinilai 

kurang objektif jika digunakan dalam penarikan kesimpulan independensi data, 

oleh karena itu juga dilakukan pengujian independensi secara matematis dengan 
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menggunakan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson merupakan uji hipotesis 

untuk menyimpulkan autokorelasi pada data.  

H0 : data tidak ada serial autokorelasi, baik positif maupun negatif 

H1 : data ada serial autokorelasi, baik positif maupun negatif 

Untuk ukuran sampel sebanyak 40 data dan nilai a sebesar 0,05, maka 

diperoleh nilai batas bawah Durbin-Watson (dU) sebesar 1,44 dan nilai batas atas 

Durbin-Watson (dL) sebesar 1,54. Nilai batas atas dan batas bawah tersebut 

merupakan nilai acuan penarikan kesimpulan korelasi antar data. Berdasarkan 

perhitungan, diperoleh nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,289. Nilai tersebut 

berada pada rentang dU ≤ d ≤ 4 - dU. Oleh karena kesimpulan yang dapat ditarik 

adalah terima H0, yang berarti data tidak mempunyai serial autokorelasi, baik 

positif maupun negatif. 

Dari ketiga pengujian asumsi anova, diperoleh hasil bahwa data memenuhi 

persyaratan semua asumsi tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, data 

tersebut layak untuk diuji dengan menggunakan uji anova.  

 

5.4 Analisis Variansi (Anova) 

Analisis variansi pada dasarnya adalah menguraikan ketidakseragaman ke 

dalam beberapa sumber variasi. Dalam eksperimen ini terdapat tiga sumber variasi 

data di luar random error, yaitu faktor kebisingan, temperatur, dan interaksi 

temperatur-kebisingan. Hasil dari uji F data respon menunjukkan tentang ada 

tidaknya pengaruh yang signifikan  sumber-sumber variansi tersebut terhadap 

variabel respon. Jika dari hasil uji F terbukti suatu sumber variansi memiliki 

pengaruh yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa sumber variansi tersebut 

benar-benar menjadi salah satu penyebab adanya variansi dalam variabel respon. 
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Tabel 5.5 Hasil Perhitungan Uji Anova dengan SPSS 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: denyut jantung

353.800a 3 117.933 11.543 .000

263088.400 1 263088.400 25750.904 .000

136.900 1 136.900 13.400 .001

202.500 1 202.500 19.821 .000

14.400 1 14.400 1.409 .243

367.800 36 10.217

263810.000 40

721.600 39

Source
Corrected Model

Intercept

SUHU

BISING

SUHU * BISING

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .490 (Adjusted R Squared = .448)a. 
 

Ditinjau dari faktor temperatur yang dinotasikan dengan suhu, dengan 

derajat bebas sebesar 1 dan nilai sum square sebesar 136,900, maka diperoleh 

nilai mean square sebesar 136,900. Mean square merupakan estimator tidak bias 

untuk variansi populasi. Mean square temperatur menyatakan variansi dari sampel 

yang diambil dari populasi temperatur. Nilai  MSsuhu (136,900) dengan MSerror 

(10,217) kemudian dibandingkan untuk menguji apakah variasi yang disebabkan 

oleh temperatur sama besarnya dengan variasi yang disebabkan oleh error. Dari 

hasil perbandingan tersebut diperoleh nilai Fhitung sebesar 13,400. dari tabel 

distribusi F untuk a=0,05 , df1=1, df2=36 diperoleh Ftabel sebesar 8,970. Karena  

nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel, sehingga H0 ditolak dan disimpulkan bahwa 

temperatur berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi denyut jantung. 

Dengan cara yang sama dihitung nilai F untuk sumber variasi yang lain, 

yaitu kebisingan dan interaksi temperatur-kebisingan. Untuk faktor kebisingan, H0 

ditolak karena  nilai Fhitung (19,821) lebih besar daripada Ftabel (8,970) dan 

disimpulkan bahwa kebisingan berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi 

denyut jantung. Sedangkan untuk interaksi faktor temperatur dan kebisingan, H0 

diterima karena  nilai Fhitung (1,409) lebih kecil daripada Ftabel (8,970) dan 

disimpulkan bahwa interaksi temperatur-kebisingan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap frekuensi denyut jantung.  

Nilai Corrected Model sebesar 353,800 pada tabel SPSS menunjukkan 

jumlah Sum Square yang dihitung oleh anova, yaitu SS temperatur, SS kebisingan 
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dan SS temperatur-kebisingan. Sedangkan nilai Corrected Total sebesar 721,600 

menunjukkan jumlah Sum Square dari variabel frekuensi denyut jantung. Dengan 

membandingkan nilai Corrected model dengan Corrected Total diperoleh nilai 

Adjusted R Squared sebesar 0,448. Dari nilai tersebut, terlihat bahwa 48,8 % dari 

jumlah Sum Square dapat dijelaskan oleh model dan sekitar 51 % tidak dapat 

dijelaskan oleh model tersebut. Hal tersebut diduga karena masih terdapat faktor 

yang menjadi sumber variasi model tersebut. 

Setelah kesimpulan berdasarkan uji anova diperoleh, seharusnya dilakukan 

uji setelah anova untuk mengetahui level terbaik dari suatu faktor maupun 

interaksinya, dimana oleh anova dinyatakan berpengaruh  signifikan terhadap 

variabel respon. Namun uji setelah anova dapat dilakukan jika jumlah level setiap 

faktor lebih atau sama dengan tiga. Karena uji setelah anova tidak dapat 

dilakukan, maka dilakukan perhitungan persentase kontribusi faktor untuk 

mengetahui besarnya pengaruh setiap faktor terhadap variabel respon. 

 

5.5 Persentase Kontribusi Faktor 

Prosentase kontribusi tiap faktor atau sumber variansi didapatkan dengan 

membandingkan antara nilai pure sum of square suatu sumber variansi dengan 

total sum of square-nya. Sumber variansi pada penelitian ini berasal dari faktor 

temperatur, kebisingan dan interaksi temperatur-kebisingan.   

Faktor yang memberikan kontribusi terbesar adalah kebisingan sebesar 

26,647 %. Sedangkan faktor temperatur memberikan kontribusi sebesar 26,647 %, 

dan interaksi kedua faktor tersebut hanya memberikan kontribusi sebesar 0,580 %. 

Jika dijumlahkan, besar kontribusi ketiga faktor tersebut sebesar 44,875 % atau 

sama dengan nilai Adjusted R Squared. Kontribusi kedua faktor tersebut sangat 

kecil terhadap besarnya frekuensi denyut jantung. Hal tersebut diduga masih 

terdapat faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap hasil penelitian dan 

tidak dapat dikendalikan oleh peneliti, namun ikut berkontribusi terhadap 

frekuensi denyut jantung. Faktor lain tersebut antara lain tingkat emosi, kondisi 

kesehatan yang tidak diketahui oleh operator itu sendiri, aktivitas kerja yang tidak 

normal, dan lain-lain.   
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5.6 Pengaruh Temperatur dan Kebisingan Terhadap Kesehatan 

Cardiovascular  

Hasil uji anova menunjukkan bahwa temperatur dan kebisingan 

berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung, walaupun diduga terdapat juga 

faktor-faktor lain yang berpengaruh.  Kondisi temperatur dan kebisingan di area 

produksi PT GE Lighting Indonesia yang tidak ergonomis menjadi pengaruh 

besarnya frekuensi denyut jantung yang mencapai 92 denyut per menit dengan 

nilai rata-rata sampel sebesar 81 denyut per menit. Estimasi nilai rata-rata 

populasi berkisar 76,767 hingga 82,43. Besarnya frekuensi denyut jantung 

manusia normal berkisar 60-90 denyut per menit dengan rata-rata sebesar 75 

denyut per menit (Ma’sud, 1997). Jika dibandingkan kedua nilai rata-rata tersebut 

mempunyai perbedaan yang cukup jauh. Hal tersebut diduga disebabkan karena 

operator produksi telah terkena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak 

ergonomis selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut mempunyai efek jangka 

panjang yang terkait pada gangguan hormonal, seperti keluhan psikosomatik 

akibat gangguan saraf otonom, serta aktivasi hormon kelenjar adrenal seperti 

hipertensi, disritmia jantung, dan sebagainya. (Arifiani, 2006). 

Besarnya frekuensi denyut jantung yang berada di atas batas normal 

(takikardia) dapat menyebabkan iskemia. Iskemia mengakibatkan darah  tidak  

mengalir ke seluruh bagian tubuh, sehingga terdapat organ-organ tertentu tidak 

mendapatkan nutrisi yang cukup. Penurunan aliran darah akibat meningkatnya 

denyut jantung dapat mengakibatkan kepala pusing, hingga pingsan. Pemaparan 

lingkungan yang tidak ergonomis secara terus menerus diindikasikan dapat 

memperparah iskemia, yang merupakan salah satu gejala serangan jantung. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan sesuai dengan tujuan penelitian di PT General Electric Lighting 

Indonesia sebagai berikut: 

1. Dari tiga sumber variasi  uji anova dihasilkan kesimpulan bahwa hanya 

dua sumber variasi yang berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung 

operator produksi yaitu temperatur dan kebisingan. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar daripada nilai F tabel. 

Untuk faktor temperatur, H0 ditolak karena  nilai Fhitung (13,400) lebih 

besar daripada Ftabel (8,970) dan untuk faktor kebisingan, H0 ditolak karena  

nilai Fhitung (19,821) lebih besar daripada Ftabel (8,970). Sedangkan 

interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap frekuensi 

denyut jantung, karena mempunyai nilai Fhitung hanya sebesar 1,409. 

2. Berdasarkan perhitungan persentase kontribusi, faktor temperatur 

berkontribusi sebesar 17,556 % dan faktor kebisingan sebesar 26,647 %. 

Sedangkan interaksi faktor temperatur dan kebisingan hanya berkontribusi 

sebesar 0,580 %. Kecilnya total kontribusi faktor diduga karena terdapat 

faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi frekuensi denyut jantung 

namun tidak dapat dikendalikan. 

 

6.2  Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini  sebagai berikut: 

1. Pihak perusahaan diharapkan mempunyai kebijakan perlindungan 

kesehatan tenaga kerja yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja dari 

kondisi lingkungan kerja yang tidak ergonomis. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan 

menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi frekuensi denyut 

jantung seperti jenis kelamin , usia dan beban kerja. 
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3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah jumlah level 

setiap faktor sehingga dapat dilakukan uji setelah anova untuk mengetahui 

level terbaik. 

4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah jumlah replikasi 

setiap perlakuan sehingga diharapkan hasil penelitian lebih representatif 

terhadap populasi yang diteliti. 
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