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ABSTRAK 

 
 

Hawin Mey Risma Fitriana, 2009. IDENTIFIKASI BAHAYA DAN 
PENILAIAN RESIKO KEBISINGAN PADA PROSES OPERATION DI 
AREA GRINDING PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Program D-III 
Hiperkes dan Keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan identifikasi 
bahaya dan penilaian resiko kebisingan serta pengendalian kebisingan yang 
dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara pada proses operation di area 
grinding. 

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah bagaimana identifikasi bahaya dan 
penilaian resiko kebisingan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara 
dan apakah identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan pada pekerja 
proses operation di area grinding PT. Newmont Nusa Tenggara telah sesuai 
dengan Occupational Health Risk Assessment ICMM (International Council on 
Mining and Metals).  

Sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
dilaksanakan dengan metode deskriptif analitik yaitu dengan menjelaskan analisa 
tentang identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan di PT. Newmont Nusa 
Tenggara. 

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Newmont 
Nusa Tenggara telah melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian resiko 
kebisingan dan pengendalian kebisingan di area grinding PT. Newmont Nusa 
Tenggara telah sesuai dengan tindakan pengendalian yang terdapat pada 
Occupational Health Risk Assessment ICMM (International Council on Mining 
and Metals). 

 
 

Kata kunci : Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko, Faktor Kebisingan 
Kepustakaan : 12, 1990 - 2007 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan pertambangan yang 

berlokasi di kecamatan Sekongkang kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa 

Tenggara Barat. Jumlah tenaga kerja di PT. Newmont Nusa Tenggara sebanyak 

8331 karyawan termasuk kontraktor dan expatriat.  

Proses produksi emas dan tembaga diawali dengan proses peledakan, 

kemudian batuan tersebut dikeruk menggunakan shovel dan diangkut ke dalam 

haul truck kemudian diproses dalam primary crusher dan overland conveyor 

untuk memecahkan bijih run-of-mining yang dikirim dari tambang. Kemudian 

bijih akan masuk ke dalam grinding untuk digerus menjadi ukuran yang cukup 

kecil untuk melepas partikel mineral yang mengandung tembaga dan emas dari 

gangue atau host rock. Selanjutnya konsentrat akan masuk dalam flotasi yang 

bertujuan untuk memperoleh 92 persen kandungan tembaga dari feed yang masuk 

dalam plant. Kemudian dilakukan pemompaan konsentrat untuk mengangkut 

konsentrat secara terus-menerus yang terletak di konsentrator ke pipeline 

distribution box yang terletak di area pengeringan di pelabuhan. Konsentrat 

disimpan dalam gudang penyimpanan konsentrat dan bila ada kapal datang, maka 

dilakukan proses pengambilan dan pengapalan konsentrat. 
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Salah satu bahaya yang terdapat dalam proses produksi di tempat kerja  

adalah kebisingan. Area grinding adalah salah satu tempat kerja yang mempunyai 

intensitas bising yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin 

melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko kebisingan pada proses 

operation di area grinding PT. Newmont Nusa Tenggara berdasarkan klasifikasi 

tingkat resiko ICMM (International Council on Mining and Metals). 

Adanya berbagai resiko serta faktor bahaya kebisingan di tempat kerja 

adalah keadaan yang tidak mungkin dihindari, artinya tidak ada kondisi tempat 

kerja yang tidak mempunyai resiko (zero risk). Timbulnya penyakit akibat kerja 

dapat merugikan perusahaan baik kerugian material secara langsung, maupun 

menurunnya moral dari pada pekerjaan secara tidak langsung, yang selanjutnya 

kondisi tersebut dapat menurunkan produktivitas suatu pekerjaan. Untuk 

mengendalikan dan mencegah kebisingan yang dapat menimbulkan penyakit 

akibat kerja maka diperlukan penerapan praktek manajemen dengan penekanan 

berbagai resiko yang dihadapi dalam tempat kerja (Pusat Pengembangan 

Keselamatan Kerja dan Hiperkes, 2001). 

Manajemen resiko adalah suatu upaya antisipasi untuk mencegah dan 

mengendalikan timbulnya berbagai gangguan yang dapat merugikan pengusaha 

dan tenaga kerja. Gangguan tersebut dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit 

akibat kerja dan hal-hal lain yang bersifat merugikan perusahaan. Resiko 

kebisingan  yang akan dikendalikan tersebut diperoleh dari hal-hal yang berkaitan 

dengan proses produksi. Hal ini dimulai dari masukan bahan baku sampai 

menghasilkan konsentrat untuk diproses menjadi bahan jadi, dengan demikian 
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segala resiko tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuat dan menentukan jenis 

pengendalian (Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, 2001). 

Dengan memperhatikan besarnya resiko kebisingan yang terdapat pada 

perusahaan, maka mulailah diterapkan manajemen resiko. Manajemen resiko 

menuntut tidak hanya keterlibatan pihak manajemen tetapi komitmen manajemen 

dan seluruh pihak yang terkait. Bahaya kebisingan sebagai sumber penyakit akibat 

kerja harus teridentifikasi, kemudian diadakan perhitungan dan prioritas terhadap 

resiko dari bahaya kebisingan tersebut, dan terakhir adalah pengontrolan resiko. 

Pada tahap pengontrolan resiko inilah peran manajemen sangat penting, karena 

pengontrolan resiko membutuhkan ketersediaan semua sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 

No.05/MEN/1996 lampiran I point 2 yang menyatakan pentingnya prosedur 

identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan pada pekerja 

proses operation di area grinding PT. Newmont Nusa Tenggara telah sesuai 

dengan Occupational Health Risk Assessment ICMM (International Council 

on Mining and Metals)? 
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2. Bagaimana identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan pada proses 

operation di area grinding PT. Newmont Nusa Tenggara? 

3. Bagaimana analisa hasil penelitian dosis pajanan kebisingan pada operator 

grinding? 

4. Bagaimana pengendalian kebisingan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa 

Tenggara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di PT. Newmont Nusa Tenggara bertujuan untuk : 

1. Mengetahui identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan pada proses 

operation di area grinding PT. Newmont Nusa Tenggara. 

3. Mengetahui tindakan pengendalian kebisingan di area grinding PT. Newmont 

Nusa Tenggara. 

4. Mengetahui apakah pengendalian kebisingan di area grinding PT. Newmont 

Nusa Tenggara telah sesuai dengan pengendalian yang terdapat pada 

Occupational Health Risk Assessment ICMM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Mahasiswa 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang identifikasi bahaya 

dan penilaian resiko kebisingan.  
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b. Dapat mengaplikasikan klasifikasi tingkat resiko kebisingan menurut ICMM 

(International Council on Mining and Metals). 

c. Mengetahui upaya pengendalian resiko kebisingan yang dilakukan PT. 

Newmont Nusa Tenggara. 

2. Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya 

pengendalian resiko kebisingan serta menurunkan angka penyakit akibat kerja 

pada proses operation  di area grinding PT. Newmont Nusa Tenggara.  

3. Bagi Program D-III Hiperkes dan KK 

a. Menambah wawasan bagi program D-III Hiperkes dan Keselamatan Kerja 

dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa, sehingga dapat menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. 

b. Menambah referensi mengenai identifikasi bahaya dan penilaian resiko 

kebisingan di pertambangan khususnya di PT. Newmont Nusa Tenggara. 

c. Bahan referensi mahasiswa dalam pembuatan laporan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kebisingan 

a Definisi Kebisingan 

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber 

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

dapat menimbulkan gangguan pendengaran (Kepmenaker No Kep-51/Men/1999). 

Bunyi yang menimbulkan kebisingan disebabkan oleh sumber suara yang 

bergetar. Getaran sumber ini menyebabkan terjadinya gelombang rambatan energi 

mekanis dalam medium udara menurut pola rambatan longitudinal. 

b Sumber Kebisingan 

Sumber bising ialah sumber bunyi yang kehadirannya dianggap 

mengganggu pendengaran baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. 

Sumber bising dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu : 

1) Mesin 

Yaitu kebisingan yang ditimbulkan oleh aktifitas mesin 

2) Vibrasi 

Yaitu kebisingan akibat gesekan, benturan dan ketidakseimbangan gerakan 

mesin, terjadi pada roda gigi, roda gila, batang torsi, piston, fan, bearing dll. 
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3) Pergerakan Udara, Gas dan Cairan 

Yaitu kebisingan yang ditimbulkan akibat pergerakan udara, gas, dan cairan 

dalam kegiatan proses kerja industri, misalnya pada pipa penyalur cairan gas, 

outlet pipa, gas buang, jet, flare boom dan lain-lain. 

c Jenis dan Penyebab Kebisingan 

1) Bising Kontinyu 

Yaitu kebisingan yang luas dari tingkat yang relatif konstan dan spektrum 

yang memajani tanaga kerja. Banyak pajanan bising dari kegiatan industri 

dimasukkan dalam bising kontinyu. 

2) Bising Terputus-putus (Intermitten). 

Bising intermitten tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan ada periode 

relatif tenang, misalnya suara lalu lintas, kebisingan di lapangan terbang. 

3) Bising Impulsif 

Bising impulsif memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 dB dalam 

waktu sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengarnya. 

Berdasarkan pengaruhya terhadap manusia, bising dapat dibagi menjadi : 

1) Bising Yang Mengganggu (Irritation Noise) 

Yaitu bising dengan intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. 

2) Bising Yang Menutupi (Masking Noise) 

Merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak 

langsung membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, karena teriakan 

atau isyarat tanda bahaya tenggelam dalam bising dari sumber lain. 

 

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



 

 

8 

8 

3) Bising Yang Merusak (Damaging or Injurious Noise) 

Adalah bunyi yang intensitasnya melampaui NAB. Bunyi jenis ini akan 

merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. 

d Nilai Ambang Batas Kebisingan 

NAB Kebisingan menurut Kepmenaker No. Kep-51/Men/1999, TLV’s & 

BEI’s ACGIH 2008 dan SNI 16-7063-2004 adalah 85 dB bila tenaga kerja bekerja 

selama 8 jam perhari atau 40 jam perminggu. Nilai Ambang Batas untuk 

kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata 

yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya 

dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus tidak lebih dari dari 8 jam sehari 

atau 40 jam seminggu. Berdasarkan Kepmenaker No. Kep-51/Men/1999, TLV’s 

& BEI’s ACGIH 2008 dan SNI 16-7063-2004, waktu maksimum bekerja dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

1) T = 
185)(L 3.2

8
--  

2) L = 85}3)].T.8(log{[ -12 +  

Keterangan : T : Waktu (jam) 

       L : Pajanan kebisingan (dBA) 
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Tabel 1. NAB Kebisingan berdasarkan Kepmenaker No. Kep-51/Men/1999. 

No. TINGKAT KEBISINGAN 
(dBA) 

PEMAJANAN 

HARIAN 

1. 82 16 jam 

2. 83,3 12 jam 

3. 85 8 jam 

4. 88 4 jam 

5. 91 2 jam 

6. 94 1 jam 

7. 97 30 menit 

8. 100 15 menit 

 

e Pengukuran Kebisingan 

Untuk mengetahui intensitas kebisingan di tempat kerja, digunakan Sound 

levelmeter dan Audiometer. Untuk mengukur nilai ambang pendengaran 

digunakan Audiometer. Untuk menilai tingkat pajanan pekerja lebih tepat 

digunakan Noise Dosimeter karena tenaga kerja umumnya tidak menetap pada 

suatu tempat kerja selama 8 jam bekerja. NAB kebisingan adalah 85 dB dan 

waktu bekerja maksimum adalah 8 jam perhari. 

Sound Levelmeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

kebisingan di lingkungan kerja. Mekanisme kerja Sound Levelmeter apabila ada 

benda bergetar, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan tekanan udara 

yang dapat ditangkap oleh alat tersebut, selanjutnya akan menggerakkan meter 

penunjuk atau digital. 
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Audiometer adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk pemeriksaan 

dalam menentukan jenis dan derajat ketulian (gangguan pendengaran). 

Pemeriksaan audiometri yaitu pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan 

audiometer untuk menentukan jenis dan derajat ketulian tenaga kerja (gangguan 

pendengaran). 

f Dampak Kebisingan Terhadap Kesehatan Tenaga Kerja 

Kebisingan yang ada dalam lingkungan kerja dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja (Occupatinal Disease) adalah setiap 

penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja (Permenaker 

nomor PER-01/MEN/1981). Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai 

potensi bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Pengenalan-pengenalan faktor 

bahaya kebisingan ditempat kerja merupakan dasar untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap tenaga kerja, serta dapat digunakan untuk mengadakan 

upaya-upaya pengendalian dalam rangka pencegahan penyakit akibat kerja. 

Bising dapat menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja seperti 

gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi dan gangguan 

pendengaran, atau ada yang menggolongkan gangguannya berupa gangguan 

auditory, misalnya gangguan terhadap pendengaran dan gangguan non auditory 

seperti komunikasi terganggu, ancaman bahaya keselamatan, menurunnya 

performance kerja, kelelahan dan stress. Dampak bising terhadap kesehatan 

tenaga kerja adalah sebagai berikut : 
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1) Gangguan Fisiologis 

Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, basal 

metabolisme, konstruksi pembuluh darah kecil terutama pada bagian kaki, dapat 

menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. 

2) Gangguan Psikologis 

Gangguan psikologis berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah 

tidur, emosi dan lain-lain. Pemajanan jangka waktu lama dapat menimbulkan 

penyakit psikosomatik seperti gastritis, penyakit jantung koroner dan lain-lain.  

3) Gangguan Komunikasi 

Gangguan komunikasi dapat menyebabkan terganggunya pekerjaan, bahkan 

mungkin terjadi kesalahan. Gangguan komunikasi tersebut secara tidak langsung 

akan mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, 

karena tidak mendengar teriakan atau isyarat tanda bahaya dan tentunya akan 

dapat menurunkan pekerjaan dan produktifitas kerja. 

4) Gangguan Keseimbangan 

Gangguan keseimbangan ini mengakibatkan gangguan fisiologis seperti 

kepala pusing, mual dan lain-lain. 

5) Gangguan Terhadap Pendengaran  

Gangguan pendengaran adalah gangguan yang paling serius karena dapat 

menyebabkan hilangnya pendengaran atau ketulian. Gangguan pendengaran ini 

bersifat progresif atau awalnya bersifat sementara, tetapi bila bekerja terus-

menerus di tempat bising tersebut maka daya dengar akan menghilang secara 

menetap atau terjadi ketulian. 
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Tabel 2. Jenis-jenis dari Akibat-akibat kebisingan (Buchori, 2007) 

Tipe Uraian 

Kehilangan 

pendengaran 

Perubahan ambang batas sementara akibat 

kebisingan, perubahan ambang batas 

permanen akibat kebisingan. 
Akibat fisik 

Akibat-akibat 

fisiologis 

Rasa tidak nyaman atau stress meningkat, 

tekanan darah meningkat, sakit kepala, 

bunyi dering. 

Gangguan 

emosional 

Kejengkelan, kebingungan. 

Gangguan 

gaya hidup 

Gangguan tidur atau istirahat, hilang 

konsentrasi waktu bekerja, hilang 

konsentrasi waktu membaca dan lain-lain. 

Akibat-akibat 

psikologis 

Gangguan 

pendengaran 

Merintangi kemampuan mendengarkan TV, 

radio, percakapan, telepon dan lain-lain. 

 

Macam-macam gangguan pendengaran, dapat dibagi menjadi : 

a) Gangguan Pendengaran Sementara (Temporary Treshold Shift (TTS)) 

Diakibatkan pemajanan terhadap bising dengan intensitas tinggi, tenaga 

kerja akan mengalami penurunan daya dengar yang sifatnya sementara. Biasanya 

waktu pemajanannya terlalu singkat. Apabila kepada tenaga kerja diberikan waktu 

istirahat secara cukup, daya dengarnya akan kembali kepada ambang dengar 

semula dengan sempurna. 
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b) Gangguan Pendengaran Menetap (Permanent Treshold Shift (PTS)) 

Terjadi akibat waktu pajanan lama, besarnya gangguan pendengaran 

menetap dipengaruhi tingginya level suara, lama pemajanan, spektrum suara, 

temporal patten, kepekaan individu, keadaan kesehatan dan pengaruh obat-obatan. 

Beberapa obat dapat memperberat (pengaruh sinergistik) ketulian apabila 

diberikan bersamaan dengan kontak suara, misalnya quinine, aspirin, 

streptomycin dan obat-obat lainnya. 

Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh pekerjaan (occupational 

hearing loss), misalnya akibat kebisingan, trauma ukustik dan bukan disebabkan 

oleh pekerjaan (non-occupational hearing loss). Faktor-faktor mempengaruhi 

gangguan pendengaran akibat kerja adalah intensitas yang tinggi, usia tenaga 

kerja, gangguan  pendengaran yang sudah ada sebelum bekerja, tekanan dan 

frekuensi bising tersebut, lamanya bekerja, jarak dari sumber suara dan gaya 

hidup tenaga kerja di luar tempat kerja. 

2. Identifikasi bahaya dan Penilaian Resiko Kebisingan 

a. Identifikasi Bahaya Kebisingan 

Identifikasi bahaya kebisingan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk 

mengenali kebisingan dari suatu benda, bahan atau kondisi yang bisa 

mengakibatkan cedera, kerusakan dan atau kerugian dalam derajad apapun. Pada 

dasarnya semua bising yang dapat dikenali panca indera merupakan bahaya, maka 

bahaya kebisingan yang terdapat di lingkungan sekitar harus segera dikenali, yang 

mungkin menimbulkan penyakit bila tidak dilakukan pencegahan terhadapnya. 
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Langkah pertama dalam manajemen resiko adalah melakukan identifikasi. 

Upaya ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, mencatat dan mengenal berbagai 

bahaya dan resiko kebisingan di lingkungan kerja yang kemungkinan dapat 

menimbulkan penyakit akibat kerja. Dalam melakukan aktivitas tersebut 

hendaklah dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari petugas ataupun supervisor 

yang diberikan tanggung jawab untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja 

di tempat kerja. 

Ada berbagai macam teknik (metode) untuk mengidentifikasi faktor bahaya 

dan resiko kebisingan di suatu tempat kerja atau suatu proses kerja. Teknik 

tersebut dipilih berdasarkan dari proses kerja atau keadaan yang ada di tempat 

kerja (Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, 2001). 

1) Identifikasi Awal Faktor Bahaya Kebisingan 

Dalam teknik ini sumber bahaya bising diidentifikasi, kemudian diuraikan 

berbagai resiko yang mungkin terjadi, selanjutnya memberikan berbagai alternatif 

langkah pencegahan. 

2) Teknik Identifikasi Dengan Pengendalian 

Yaitu dengan mengidentifikasi berbagai kemungkinan kegagalan atau 

penyakit yang dapat terjadi. Selanjutnya dapat dilakukan identifikasi penyebab 

langsung dari kejadiaan tersebut. Dengan ditemukannya penyebab langsung, maka 

dapat ditentukan berbagai jenis pencegahan dan pengendalian. Dalam melakukan 

identifikasi harus dilakukan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan cukup 

dan berpengalaman mengenai proses kerja yang dihadapi. 
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3) Daftar Periksa (Checklist) 

Checklist dapat digunakan untuk mengungkap berbagai hal yang tidak 

termasuk dalam checklist. Teknik checklist merupakan bentuk evaluasi faktor-

faktor yang paling sederhana berupa pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan 

dan memeriksa sesuatu, tentang kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.  

4) Job Safety Analysis (JSA) 

Job Safety Analysis adalah suatu proses identifikasi bahaya dan resiko yang 

didasarkan pada tiap-tiap tahap dalam suatu proses pekerjaan. Metode yang 

digunakan dalam teknik ini meliputi : 

a) Metode observasi (pengamatan). 

b) Metode diskusi (konsultasi). 

c) Metode review atau meninjau kembali prosedur kerja yang sudah ada. 

Pelaksanaan Job Safety Analysis terdiri dari langkah-langkah : 

a) Memilih pekerjaan yang akan dianalisa. 

b) Menguraikan urut-urutan prosedur kerja. 

c) Mengidentifikasi berbagai bahaya yang ada pada tiap-tiap langkah pekerjaan, 

serta mengidentifikasi kemungkinan potensial terjadinya kecelakaan. 

d) Memberikan rekomendasi pengendalian untuk menghindarkan kecelakaan 

yang telah diidentifikasi pada masing-masing langkah. 

5) Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

Failure Mode Effect Analysis  adalah satu teknik identifikasi yang lebih 

rumit daripada sebelumnya. Dasar teknik ini adalah dengan mengandaikan 

kegagalan salah satu elemen yang ada dalam suatu sistem proses. Dengan dasar 
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tersebut, kemudian ditelusuri penyebab kegagalan tersebut dan dilanjutkan dengan 

rekomendasi agar kegagalan tersebut tidak terjadi. 

6) Hazard Operability Study (HAZOP)   

Hazard Operability Study adalah teknik identifikasi yang sangat berguna 

untuk mengidentifikasi resiko kebisingan yang terdapat dalam suatu rangkaiaan 

proses. Dasar pelaksanaan analisa tersebut dengan memeriksa berbagai 

penyimpangan yang dapat terjadi dalam suatu proses instalasi. Berdasarkan dari 

efek-efek tersebut dilakukan analisa akibat-akibat apa saja yang mungkin terjadi, 

selanjutnya dituliskan rekomendasi agar dampak tersebut tidak terjadi. 

7) Event Tree Analysis 

Metode ini menggunakan bantuan visual untuk mengevaluasi potensi 

terjadinya suatu insiden berdasarkan bekerja atau tidaknya peralatan pengaman. 

8) Safety Audit 

Safety Audit memanfaatkan satu tim dengan keahlian-keahlian tertentu yang 

secara terstruktur melakukan pemeriksaan, pengujian terhadap tolak ukur tertentu 

yang sudah disepakati. 

Proses dan metode dalam melakukan identifikasi bahaya didasarkan pada 

keperluaan dan bentuk hasil yang diinginkan, pemilihan identifikasi bahaya 

ditentukan berdasarkan situasi yang dihadapi, jenis operasi yang dilakukan, 

tingkat pengetahuan dan keahlian, tingkat resiko dan pajanan bahaya. 

Identifikasi bahaya kebisingan merupakan langkah dalam mencari apa, dan 

bagaimana kebisingan itu terjadi dan dijadikan dasar untuk analisa selanjutnya. 

Dari identifikasi bahaya kebisingan dapat diperoleh data-data bahaya spesifik 
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mengenai suatu alat atau mesin sehingga dapat dibuat rencana untuk mengatasi 

kebisingan tersebut. Untuk mengetahui kebisingan pada suatu alat atau pekerjaan 

dapat dilihat dari riwayat penyakit maupun gejala-gejala adanya bahaya bising, 

antara lain adanya keluhan karyawan. 

b. Resiko (Risk) 

Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerusakan atau kecelakaan 

dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa hal yang dapat dicatat yaitu tingkat 

kerusakan atau keparahan, tingkat keseringan (frekuensi), tingkat kemungkinan 

(probabilitas), dan kurun waktu tertentu. Resiko biasanya berkaitan dengan tingkat 

kerusakan (konsekuensi), tingkat kemungkinan (probabilitas) suatu kejadian dan 

dikaitkan dengan suatu kurun waktu (time frame) tertentu. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bila resiko terjadinya kebisingan sangat 

tinggi, berarti kebisingan tersebut sering terjadi, dalam kurun waktu yang singkat 

dan mempunyai konsekuensi yang serius bila terjadi. Begitu sebaliknya, bila 

resiko kebisingan rendah berarti kebisingan tersebut jarang sekali terjadi dengan 

konsekuensi sedang. Ada beberapa arti tentang pengertian resiko, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Resiko Kebisingan Tidak Dapat Dihilangkan 

Resiko kebisingan tidak dapat dihilangkan artinya resiko tersebut selalu ada, 

sebagaimana hukum aksi-reaksi. Resiko kebisingan merupakan akibat dari suatu 

aksi, misalnya berhubungan dengan kematian, kehilangan, kerusakan dan 

sebagainya. Hanya dengan menghilangkan suatu aktivitas, keberadaan suatu 

aktivitas atau faktor lainnya, resiko dapat dihindari. 
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2) Resiko Kebisingan Dapat Dikendalikan dan Dilakukan Manajemen 

Apabila resiko kebisingan sudah jelas tidak dapat dihindari maka diperlukan 

manajemen. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan dapat diminimalisasi 

kemungkinannya, yaitu dengan desain yang baik, proses pengoperasian dan 

perancangan yang baik. 

3) Penilaian Resiko Kebisingan Dipengaruhi oleh Persepsi 

Penilaiaan resiko kebisingan dipengaruhi oleh persepsi menunjukkan bahwa 

penentuan tingkat resiko kebisingan dipengaruhi persepsi seseorang dalam 

menghadapi resiko tersebut. Ada seseorang yang merespon berlebihan dalam 

memandang resiko kebisingan, tetapi ada pula orang menganggap biasa resiko 

kebisingan, sehingga bahaya dan resiko kebisingan perlu diidentifikasi secara 

menyeluruh dan sistematis pada peralatan atau mesin yang digunakan. 

c. Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

Penilaian Resiko (Risk Assessment) adalah suatu cara untuk melakukan 

evaluasi secara sistematis terhadap resiko dari kegiatan-kegiatan yang berbahaya 

dan membuat evaluasi yang rasional, sehingga dapat dijadikan masukan untuk 

proses pengambilan keputusan. Penilaian resiko kebisingan dilakukan untuk 

melakukan evaluasi secara sistematis terhadap resiko kebisingan sehingga dapat 

dijadikan masukan untuk proses pengambilan keputusan.  

1) Tujuan Penilaian Resiko Kebisingan 

a) Mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja. 

b) Menekan besarnya resiko kebisingan. 

c) Melakukan seleksi terhadap cara untuk mengurangi resiko. 
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2) Manfaat Penilaian Resiko Kebisingan 

Penilaian resiko kebisingan terutama ditujukan untuk menyusun prioritas 

penanganan bahaya bising yang sudah diidentifikasi. Semakin tinggi bahaya 

bising maka semakin kritis sifat bahaya tersebut dan berarti menuntut tindakan 

perbaikan atau penanganan yang semakin mendesak. 

3) Langkah-langkah Penilaian Resiko 

Menurut ICMM (International Council on Mining and Metals) untuk 

menilai resiko kebisingan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a). Identifikasi bahaya kebisingan yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. 

b). Identifikasi pajanan kebisingan individu dan kelompok (contoh pada pajanan 

dengan group yang sama) 

c). Identifikasi proses, pekerjaan dan area dengan pajanan yang membahayakan 

yang dapat terjadi  

d). Menaksir, mengukur atau memeriksa pajanan 

e). Analisa keefektifan dari standar ukuran yang ada. 

f). Analisa potensi pajanan bahaya terhadap resiko kesehatan. 

g). Prioritaskan resiko terhadap kesehatan (tinggi, sedang, rendah). 

h). Antisipasi potensi bahaya baru dan resiko kesehatan yang timbul. 

i). Menyusun daftar resiko dan mengatur tindakan yang penting. 

j). Mengembangkan, mengimplementasikan rencana, kontrol resiko atau melihat 

kembali kontrol resiko yang telah ada. 

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko menurut ICMM (International 

Council on Mining and Metals) adalah : 
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a) Menentukan Akibat Pajanan Kebisingan. 

Akibat pajanan kebisingan yang memajani tenaga kerja setelah dilakukan 

pengendalian sebelumnya adalah : 

Tabel 3. Tingkat resiko kesehatan menurut ICMM 

Tingkat resiko kesehatan Angka 

Pajanan pada level ini tidak mungkin menimbulkan kerugian 1 

Menimbulkan efek kesehatan sementara 15 

Merugikan kesehatan karena efeknya terhadap tubuh permanen 

tetapi tidak berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan 

50 

Merugikan kesehatan karena efeknya terhadap tubuh permanen 

dan menimbulkan penurunan yang signifikan dalam kehidupan. 

Pajanan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan fisik atau 

kelainan mental atau penyakit dalam jangka panjang. 

100 

 

b) Menentukan Kemungkinan Pajanan Kebisingan 

Kemungkinan pajanan kebisingan yang dapat memajani tenaga kerja, 

setelah dilakukan pengendalian sebelumnya adalah : 

Tabel 4. Kemungkinan pajanan kebisingan menurut ICMM 

Intensitas pajanan kebisingan Angka 

Rendah (kurang dari 50% dari NAB) 3 

Sedang (antara 50% - 100% dari NAB) 6 

Tinggi (lebih besar dari NAB) 10 
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c) Menentukan Periode Pajanan Kebisingan 

Periode pajanan kebisingan yang dapat memajani tenaga kerja, setelah 

dilakukan pengendalian sebelumnya adalah : 

Tabel 5. Periode pajanan kebisingan menurut ICMM 

Periode pajanan kebisingan Angka 

Jarang (sekali setiap tahun) 0,5 

Tidak biasa (sedikit waktu setiap tahun) 1 

sedikit waktu setiap minggu 2 

Terus-menerus antara 2 sampai 4 jam setiap shift 6 

Terus-menerus selama 8 jam setiap shift 10 

d) Ketidakpastian Tingkat Resiko Bahaya dan Pengkajian Pajanan 

Ketidakpastian tingkat resiko bahaya setelah dilakukan pengendalian dan 

pendidikan kepada tenaga kerja adalah : 

Tabel 6. Ketidakpastian resiko kebisingan menurut ICMM 

Ketidakpastian tingkat resiko bahaya dan pengkajian pajanan Angka 

Pasti 1 

Tidak pasti 2 

Sangat tidak pasti 3 

e) Menghitung Tingkat Resiko 

Setelah seluruh resiko dilakukan penilaian, selanjutnya dilakukan 

penghitungan untuk mengetahui tingkat resiko bahaya yang diidentifikasi. 

Tingkat resiko = Akibat x kemungkinan x periode x ketidakpastian resiko 

  =  Jumlah tingkat resiko 
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f) Analisa Tingkat Resiko 

Jumlah tingkat resiko yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel 

analisa resiko kebisingan, untuk mengetahui tindakan pengendalian dan 

pencegahan yang diperlukan. 

Tabel 7. Analisa resiko kebisingan menurut ICMM 

Jumlah tingkat resiko Klasifikasi resiko Tindakan 

400 dan diatas 400 Resiko yang 

sangat berat 

Membutuhkan dengan segera 

pemutusan atau penghentian. 

200 - 399 Resiko yang 

sangat tinggi 

Membutuhkan dengan segera 

tindakan pengendalian dengan 

suatu program untuk menghasilkan 

penyesaian yang permanen. 

70 - 199 Resiko tinggi Membutuhkan dengan segera 

tindakan pengendalian yang tepat. 

20 - 69 Resiko potensial Membutuhkan tindakan 

pengendalian dan atau monitoring. 

Dibawah 20 Resiko yang 

dapat ditoleransi 

Membutuhkan monitoring. 

 

d. Pengendalian Resiko Kebisingan 

Pengendalian resiko kebisingan adalah suatu upaya kontrol terhadap potensi 

resiko kebisingan yang ada, sehingga potensi tersebut dapat ditiadakan atau 

dikurangi sampai batas yang dapat diterima. 
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Metode pengendalian resiko kebisingan dapat dilakukan dengan : 

1) Pengendalian Secara Teknis (Engineering Control)  

Jika bahaya tidak dapat dihilangkan atau dipindah, maka tindakan 

selanjutnya adalah mengontrol bahaya itu dari pusatnya. Pengendalian secara 

teknis terdiri dari eliminasi, substitusi dan isolasi. Eliminasi merupakan cara untuk 

menghilangkan metode, bahan atau proses yang dapat menimbulkan bahaya. 

Proses substitusi memerlukan perubahan atau pergantian terhadap bahan 

berbahaya dengan bahan lain yang fungsinya sama tetapi mempunyai tingkat 

bahaya rendah. Proses isolasi merupakan cara untuk memindahkan bahan yang 

berbahaya jauh dari manusia dengan memberikan pagar atau ruangan tersendiri. 

2) Pengendalian Secara Administratif (Administrative Control)  

Pengendalian secara administrasi yaitu mengurangi dan menghilangkan 

kandungan bahaya dengan memenuhi prosedur dan instruksi, diantaranya adalah 

mengurangi pemajanan terhadap kebisingan dengan cara perputaran kerja (job 

rotation), sistem ijin kerja atau dengan menggunakan tanda bahaya, serta jadwal 

kerja (sistem shift) serta pendidikan dan motivasi kepada tenaga kerja.  

3) Penggunaan Alat Pelindung Pendengaran 

Pemakaian alat pelindung diri merupakan pilihan terakhir yang harus 

dilakukan. Alat pelindung diri yang dipakai harus mampu mengurangi kebisingan 

hingga mencapai level NAB yang diisyaratkan. Ada 3 jenis alat pelindung 

pendengaran yaitu :  
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a). Sumbat telinga (earplug) dapat mengurangi kebisingan 8-30 dB, tergantung 

pada jenis earplug yang digunakan. Intensitas kebisingan yang diturunkan 

oleh earplug dapat dilihat pada NRR.  

b). Tutup telinga (earmuff) dapat menurunkan kebisingan 25-40 dB, tergantung 

pada jenis earmuff yang digunakan. Intensitas kebisingan yang diturunkan 

oleh earmuff dapat dilihat pada NRR. Dapat digunakan untuk proteksi sampai 

dengan 110 dB.  

c). Helm (helmet) dapat mengurangi kebisingan 40-50 dB, tergantung pada jenis 

helmet  yang digunakan digunakan. Intensitas kebisingan yang diturunkan 

oleh helmet dapat dilihat pada NRR.  

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengguanaan alat pelindung 

telinga adalah : 

a). Alat pelindung telinga harus dapat melindungi pendengaran dari bising yang 

berlebih. 

b). Harus ringan, nyaman dipakai, sesuai dan efisien (ergonomik) 

c). Harus menarik dan harganya tidak terlalu mahal. 

d). Tidak memberikan efek samping atau aman dipakai 

e). Tidak mudah rusak. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Pada area grinding PT. Newmont Nusa Tenggara terdapat faktor kimia, 

biologi, fisik, fisiologis dan psikologis yang dapat menyebabkan penyakit akibat 

kerja. Faktor kimia disebabkan oleh uap atau asap bahan kimia. Faktor biologis 

yaitu adanya nyamuk, ular, biawak, monyet dan babi hutan yang dapat 

menyebabkan penyakit. Faktor fisik yaitu suhu dan radiasi panas, kebisingan, 

getaran mekanis dan penerangan yang dapat membahayakan kesehatan. Faktor 

fisiologis yaitu waktu kerja yang panjang, kelelahan kerja dan beban kerja. Faktor 

psikologis yaitu hubungan kerja dan emosi tenaga kerja yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan kerja. 

Salah satu faktor fisik diarea grinding yang dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit akibat kerja adalah kebisingan. Kebisingan di area grinding dihasilkan 

dari mesin SAG Mill dan Ball Mill. Kebisingan diarea grinding diidentifikasi 

dengan  cara pengukuran, observasi dan kuesioner. Hasil identifikasi kebisingan 

kemudian dibandingkan dengan standar klasifikasi tingkat resiko ICMM untuk 

mengetahui tingkat resiko kebisingan di area grinding. Selajutnya dilaksanakan 

analisa dan kesimpulan tingkat resiko kebisingan untuk mengetahui tindakan 

pengendalian yang diperlukan. Pengendalian  resiko kebisingan di area grinding 

dilaksanakan sesuai dengan hirarki kontrol pengendalian yaitu secara engineering, 

administrasi dan penggunaan APD. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 

Keterangan : 
  : Variabel yang tidak diteliti 
 
  : variabel yang diteliti 

Biologi Kimia Fisik Fisiologis Psikologis 

Suhu Radiasi Bising Getaran Penerangan 

Identifikasi bahaya 
· Pengukuran 
· Observasi 
· Kuesioner 

Tingkat Resiko 
· Tinggi 
· Sedang 
· Rendah 

Hirarki kontrol 
· Engineering 
· Administrasi 
· APD 

Produktivitas meningkat 

Profit meningkat 

Faktor Bahaya Grinding 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif analitik, yaitu metode penelitian yang menjelaskan analisa tentang 

identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan  PT Newmont Nusa Tenggara 

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada proses operation di area grinding 

pada setiap shift adalah 9 orang. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis 

menggunakan SEG (Similar Exposure Group) PT. Newmont Nusa Tenggara. 

Tabel 8. SEG PT. Newmont Nusa Tenggara 

Jumlah Populasi Banyaknya sampel 

Kurang dari 6 Setiap karyawan 

6 5 

7 6 

9-11 7 

12-14 8 

15-18 9 

19-26 10 

27-43 11 

44-50 12 

Lebih dari 50 14 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sampel yang dibutuhkan 

dalam penelitian identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan pada proses 

operation di area grinding adalah 7 orang. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di : 

Nama perusahaan : PT. Newmont Nusa Tenggara. 

Alamat   : Batu Hijau Project Sumbawa 

 

C. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah kebisingan dan tenaga kerja pada proses 

operation di area grinding di PT. Newmont Nusa Tenggara. 

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Grinding adalah alat untuk menggerus partikel bijih menjadi ukuran yang 

cukup kecil untuk melepas partikel mineral yang mengandung tembaga dan emas 

dari gangue atau host rock.  

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari 

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

menimbulkan gangguan pendengaran (Kepmenaker No Kep-51/MEN/1999).  

Identifikasi bahaya kebisingan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk 

mengenali kebisingan dari suatu benda, bahan atau kondisi yang bisa 

mengakibatkan cedera, kerusakan dan atau kerugian dalam derajat apapun. 
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Penilaian Resiko kebisingan adalah kegiatan yang ditujukan untuk 

menghasilkan angka tingkat resiko kebisingan yang terukur tinggi rendahnya 

sehingga dapat ditentukan tindakan pencegahan dan pengendalian. 

Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan 

atau lingkungan kerja (Permenaker No. PER-01/MEN/1981). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengukuran 

Pengukuran kebisingan dilaksanakan terhadap operator di area grinding, 

untuk kemudian dianalisa menggunakan klasifikasi tingkat resiko menurut ICMM 

(Intenational Council on Mining and Metals). 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap identifikasi 

bahaya dan penilaian resiko kebisingan di area grinding. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mencari informasi tentang identifikasi bahaya 

dan penilaian resiko dengan pihak-pihak terkait, yaitu pihak HSLP (Health Safety 

and Loss Prevention) departemen yang menangani masalah keselamatan dan 

kesehatan  tenaga kerja dan operator di bagian grinding.  

4. Dokumentasi 

Dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen serta catatan-

catatan perusahaan yang berhubungan dengan identifikasi bahaya dan penilaian 

resiko kebisingan. 
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5. Studi Kepustakaan 

Dilakukan untuk memperoleh pengetahuan secara teoritis yaitu dengan 

membaca literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

 

F. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik, maka penulis 

mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari : 

1. Data Primer 

a Hasil pengamatan atau observasi di lapangan. 

b Hasil wawancara dan kuesioner yang diperoleh dari pihak yang berkaitan 

dengan identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan. 

c Hasil pengukuran kebisingan dengan menggunakan Noise Dosimeter Q-400 

terhadap operator di area grinding. 

2. Data Sekunder 

a. Data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan di PT. Newmont Nusa 

Tenggara. 

b. Buku-buku referensi atau literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. 

 

G. Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan magang atau 

praktek kerja lapangan yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret sampai 23 April 

2009. 
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H. Analisa Data 

Dari seluruh data penelitian yang diperoleh, penulis berusaha untuk 

menganalisa bagaimana penerapan identifikasi bahaya, penilaian dan 

pengendalian resiko kebisingan pada proses operation di area grinding 

berdasarkan klasifikasi tingkat resiko menurut ICMM (International Council on 

Mining and Metals). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Pengukuran kebisingan pada proses operation di area grinding PT. 

Newmont Nusa Tenggara dilakukan kepada operator di area grinding dengan 

jumlah sampel 6 orang. Dalam melaksanakan pengukuran, peneliti mengambil 6 

sampel dikarenakan adanya keterbatasan waktu yang diberikan selama penelitian. 

Pengukuran kebisingan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2009 dan 13 April 

2009, dengan 3 sampel dalam setiap pengukuran. Pengukuran  kebisingan 

dilaksanakan dengan menggunakan alat Noise Dosimeter Q-400 merek Quest 

Technologies. Hasil pengukuran kebisingan yang dilakukan oleh peneliti adalah : 

1. Pengukuran Menggunakan Noise Dosimeter 

Nilai Ambang Batas kebisingan (TLV) berdasarkan Kepmenaker Nomor 

Kep-51/Men/1999, TLV’s & BEI’s ACGIH 2008 dan SNI 16-7063-2004 untuk 

bekerja selama 12 jam perhari adalah 83,3 dB. TWA adalah rata-rata intensitas 

kebisingan yang diterima tenaga kerja, selama melakukan pekerjaan. Hasil 

pengukuran kebisingan yang telah dilakukan di area grinding adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 9. Hasil pengukuran kebisingan 

No 
Nama 

Sampel 

TLV 12 

jam 

TWA 12 

jam 

APD yang 

digunakan 
Keterangan 

1. Suyatno 83,3 dB 96, 0 dB Earplug 
Bekerja di sekitar area 

grinding. 

2. Iwan Sukmawan 83,3 dB 93,0 dB Earplug 
Mengoperasikan dozer 

jam 11.00- 17.00 WITA. 

3. Naziwarman 83,3 dB 98,3 dB Earplug 
Bekerja di sekitar area 

grinding. 

4. Mulyadi 83,3 dB 93,3 dB Earplug 
Bekerja di sekitar area 

grinding. 

5. Rusdin 83,3 dB 93,4 dB Earplug 
Bekerja di sekitar area 

grinding. 

6. Amirudin 83,3 dB 92,6 dB Earplug 
Bekerja di sekitar area 

grinding. 

Rata-rata : 83,3 dB 94,33 dB  

2. Pajanan Kebisingan Setelah Menggunakan Earplug 

Jumlah rata-rata pajanan bising pada hasil pengukuran, merupakan jumlah 

pajanan yang diterima tenaga kerja selama bekerja sebelum dilakukan 

pengendalian. Pengendalian kebisingan dilakukan dengan menggunakan earplug 

tipe 3M 1110, dengan NRR 29 dB. Rumus perhitungan NRR metode OSHA 

adalah :  

Estimated Exposure = TWA (dB) – (NRR – 7) 

 Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, rata-rata 

pajanan kebisingan yang diterima operator setelah pengendalian adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 10. Pajanan kebisingan setelah menggunakan Earplug. 

No. Nama Sampel TLV 12 jam TWA 12 jam Menggunakan earplug 

1. Suyatno 83,3 dB 96, 0 dB 74,0 dB 

2. Iwan Sukmawan 83,3 dB 93,0 dB 71,0 dB 

3. Naziwarman 83,3 dB 98,3 dB 76,0 dB 

4. Mulyadi 83,3 dB 93,3 dB 71,3 dB 

5. Rusdin 83,3 dB 93,4 dB 71,4 dB 

6. Amirudin 83,3 dB 92,6 dB 70,6 dB 

Rata-rata : 83,3 dB 94,33 dB 72,38 dB 

 

3. Hasil Kuesioner 

Kuesioner penelitian yang telah diisi oleh operator di area grinding adalah 

sebagai berikut : 

a Seluruh sampel penelitian menyatakan memiliki derajat kesehatan yang tinggi 

sebelum bekerja di area grinding. 

b Seluruh sampel penelitian menyatakan selalu menggunakan earplug selama 

bekerja di area grinding dan earplug yang digunakan diganti secara periodik.  

c Ada 5 sampel yang percaya terhadap alat pelindung pendengaran yang 

disediakan dan ada 1 sampel yang tidak percaya bahwa earplug tipe 3M 1110 

dengan NRR 29 dB yang disediakan dapat melindungi pendengaran dari 

resiko kerusakan pendengaran. 

d Ada 2 sampel yang menyatakan senang menggunakan earplug, ada 2 sampel 

yang menginginkan earmuff sebagai alat pelindung pendengaran, ada 1 sampel 
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yang menginginkan earplug jenis spiral dan 1 sampel tidak menjawab 

pertanyaan. 

e Seluruh sampel menjalani pemeriksaan kesehatan selama bekerja di area 

grinding, tetapi ada sampel yang menyatakan tidak diperiksa sebelum bekerja 

di area tersebut. 

f Sebanyak 5 sampel menyampaikan bahwa alat pelindung pendengaran yang 

disediakan tidak mengganggu pekerjaan, tetapi ada 1 sampel yang 

menyampaikan bahwa alat pelindung pendengaran yang digunakan 

mengganggu pekerjaan serta meminta diganti dengan earmuff  yang menempel 

pada helm agar tidak merepotkan. 

g Seluruh sampel meyampaikan bahwa penggunaan alat pelindung pendengaran 

yang dipakai selama bekerja bukan karena paksaan tetapi karena kesadaran 

mengenai akibat kebisingan terhadap kesehatan.  

Data yang diperoleh dari pengukuran, kemudian dilakukan penilaian resiko 

berdasarkan klasifikasi tingkat resiko menurut ICMM (International Council on 

Mining and Metals) untuk mengetahui tingkat resiko kebisingan di area grinding 

dan kemudian dibuat suatu rekomendasi pencegahan dan pengendalian untuk 

melindungi tenaga kerja dari penyakit akibat kerja. 

1. Menentukan Akibat Pajanan Kebisingan 

Pajanan kebisingan pada proses operation di area grinding mempunyai 

resiko terhadap kesehatan tenaga kerja. Dari hasil pengukuran, rata-rata pajanan 

bising sebelum dilakukan pengendalian adalah 94,33 dB, dengan waktu kerja 

selama 12 jam. Setelah dilakukan pengendalian dengan menggunakan earplug 
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tipe 3M 1110 dengan NRR 29, diperoleh rata-rata pajanan kebisingan dengan  

intensitas 72,38 dB. Pajanan kebisingan yang diterima tenaga kerja berada di 

bawah NAB yang telah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor Kep-51/Men/1999, 

TLV’s & BEI’s ACGIH 2008 dan SNI 16-7063-2004, sehingga diketahui bahwa 

rata-rata tenaga kerja aman bekerja pada intensitas tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian akibat pajanan kebisingan berdasarkan 

klasifikasi tingkat resiko menurut ICMM adalah 1.   

2. Menentukan Kemungkinan Pajanan Kebisingan 

Rata-rata intensitas kebisingan yang diterima tenaga kerja selama 12 jam 

adalah 94,33 dB. Setelah dilakukan pengendalian menggunakan earplug tipe 3M 

1110 dengan NRR 29, rata-rata pajanan kebisingan turun menjadi 72,38 dB, 

sehingga pajanan bising yang diterima tenaga kerja berada dibawah NAB yang 

ditetapkan dalam Kepmenaker No. Kep-51/Men/1999, TLV’s & BEI’s ACGIH 

2008 dan SNI 16-7063-2004. Pajanan kebisingan yang diterima operator apabila 

dibandingkan dengan tabel analisa tingkat resiko ICMM adalah 86,9% dari NAB 

kebisingan yang telah ditetapkan. Menurut klasifikasi tingkat resiko ICMM, 

pajanan kebisingan dengan intensitas 50% - 99% dari NAB termasuk dalam 

kategori pajanan sedang dengan nilai 6, sehingga diketahui bahwa pajanan 

kebisingan pada prsoes operation di area grinding termasuk sedang dengan nilai 

6. 

3. Menentukan Periode Pajanan Kebisingan 

Operator yang bekerja pada proses operation di area grinding bekerja selama 

12 jam perhari. Rata-rata pajanan kebisingan yang diterima operator sebelum 
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dilakukan pengendalian adalah 94,33 dB, sedangkan NAB kebisingan menurut  

Kepmenaker Nomor Kep-51/Men/1999, TLV’s & BEI’s ACGIH 2008 dan SNI 

16-7063-2004 untuk bekerja selama 12 jam adalah 83,3 dB, sehingga dapat 

diketahui bahwa pajanan bising yang dialami tenaga kerja telah melebihi NAB 

yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan pengendalian secara administrasi, 

operator terpajan  kebisingan lebih dari 8 jam perhari. Periode pajanan bising yang 

diterima operator, bila dibandingkan denggan tabel analisa tingkat resiko menurut 

ICMM merupakan periode pajanan paling berat dengan nilai 10. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian periode pajanan kebisingan berdasarkan 

klasifikasi tingkat resiko menurut ICMM adalah 10. 

4. Menentukan Ketidakpastian Tingkat Resiko Kebisingan 

Resiko kebisingan yang terdapat pada proses operation di area grinding 

telah diketahui oleh operator di area tersebut. Hal ini diketahui dari hasil 

kuesioner yang telah diisi oleh operator yang bersedia menjadi sampel penelitian. 

Operator mengetahui bahwa pajanan bising dapat merusak pendengaran dan dapat 

mengakibatkan ketulian. Pada waktu bekerja operator menggunakan earplug 

secara terus-menerus, karena telah mengetahui resiko kebisingan terhadap 

kesehatan. Menurut klasifikasi tingkat resiko ICMM, resiko kebisingan bila telah 

diketahui tenaga kerja mempunyai nilai 1. Sehingga dapat diketahui bahwa, nilai 

ketidakpastian resiko kebisingan di area grinding berdasarkan klasifikasi tingkat 

resiko menurut ICMM adalah 1.  
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5. Perhitungan Tingkat Resiko  

Berdasarkan klasifikasi tingkat resiko menurut ICMM, diperoleh penilaian 

resiko kebisingan di area grinding sebagai berikut : 

Tabel 11. Penilaian resiko kebisingan 

Area Akibat  Kemungkinan Periode Ketidakpastian resiko 

Grinding 1 6 10 1 

Seluruh resiko yang telah ditentukan nilainya, kemudian dihitung dalam 

suatu rumus, untuk mengetahui tingkat resiko kebisingan yang diterima tenaga 

kerja di area grinding. Rumus tingkat resiko menurut ICMM yang digunakan 

untuk perhitungan adalah sebagai berikut : 

Tingkat resiko = Akibat x kemungkinan x periode x ketidakpastian resiko. 

  =  1 x 6 x 10 x 1  

   = 60 

6. Analisa Tingkat Resiko 

Tingkat resiko yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 60. Berdasarkan 

klasifikasi tingkat resiko ICMM, nilai tingkat resiko antara 20-69 merupakan 

resiko potensial yang membutuhkan tindakan pengendalian dan atau monitoring. 

Apabila hasil perhitungan tingkat resiko dibandingkan dengan tabel analisa 

tingkat resiko menurut ICMM, maka dapat diketahui bahwa resiko kebisingan 

yang terdapat pada proses operation di area grinding membutuhkan tindakan 

pengendalian dan atau monitoring kebisingan, untuk mencegah dan 

mengendalikan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh pajanan bising di area 

tersebut. 
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B. Pembahasan Hasil 

Berdasarkan analisa hasil tingkat resiko, diperoleh data bahwa resiko 

kebisingan yang terdapat pada proses operation di area grinding merupakan resiko 

potensial dan membutuhkan tindakan pengendalian dan atau monitoring 

kebisingan secara teratur. Analisa terhadap tindakan pengendalian kebisingan 

yang telah dilakukan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah sebagai berikut :  

1. Pengendalian Kebisingan PT. Newmont Nusa Tenggara 

Sebelum dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko kebisingan pada 

proses operation di area grinding, PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan 

tindakan pencegahan dan pengendalian pajanan bising terhadap tenaga kerja yang 

bekerja di area tersebut. Pengendalian yang dilakukan PT. Newmont Nusa 

Tenggara untuk mencegah dan mengendalikan pajanan bising di area grinding 

adalah :  

a. Pengendalian Secara Administrasi 

1) Rotasi Kerja 

Pengendalian administrasi yang telah dilakukan yaitu mengurangi pajanan 

bising yang memajani tenaga kerja dengan cara rotasi kerja. Operator grinding di 

rotasi ke bagian lain di area proses setelah empat atau enam bulan bekerja di area 

tersebut. Pada waktu bekerja, operator bertugas untuk melakukan pengecekan 

mesin, peralatan dan aktivitas lain yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila 

operator telah menyelesaikan tugasnya di area grinding, maka operator akan 

keliling di area tersebut untuk mengamati proses yang sedang berlangsung atau 

berada pada pos jaga yang telah disediakan. 
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2) Pemasangan Poster  

Pada dinding luar pos jaga terdapat poster tentang pengenalan, pencegahan 

dan akibat kebisingan. Poster tersebut diletakkan pada dinding luar ruangan dan 

dapat dilihat oleh operator dan tenaga kerja lain. Pada pos jaga operator cyclon, 

bentuk pos jaga bukan ruangan tetapi berada di samping mesin cyclon dan tidak 

terdapat poster tentang pengenalan, pencegahan dan akibat kebisingan. Selain itu, 

pada tempat-tempat lain di area grinding, tidak terdapat poster yang dapat dengan 

mudah dilihat oleh tenaga kerja. 

b. Penggunaaan Alat Pelindung Pendengaran 

Alat pelindung pendengaran yang disediakan PT. Newmont Nusa Tenggara 

untuk mengurangi pajanan bising di area grinding adalah earplug tipe 3M 1110  

dengan NRR 29 dB. Earplug diganti setiap dua hari sekali dan seluruh tenaga 

kerja yang bekerja di area grinding harus menggunakan earplug sebagai alat 

pelindung pendengaran, sedangkan  earmuff  belum digunakan pada area tersebut. 

2. Pelaksanaan Peraturan Pengendalian Kebisingan 

a. Penggunaan Earplug 

Peraturan penggunaan earplug di area grinding telah dilaksanakan oleh 

operator yang bekerja di area tersebut. Seluruh operator menggunakan earplug 

selama bekerja di area grinding. Operator telah mengetahui akibat kebisingan 

yang ditimbulkan di area tersebut sehingga menggunakan earplug untuk 

melindungi pendengaran dari resiko kerusakan pendengaran. Earplug yang 

digunakan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, diganti setiap dua hari 

sekali dan mempunyai nilai pengurangan yang efektif terhadap pajanan bising 
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yang diterima tenaga kerja. Dengan menggunakan earplug, pajanan bising yang 

diterima tenaga kerja menjadi di bawah NAB kebisingan yang ditetapkan, 

sehingga dapat mencegah resiko ketulian di area tersebut.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, ada operator yang 

menggunakan earplug secara tidak benar. Operator tersebut memasukkan earplug 

ke dalam lubang telinga secara langsung tanpa menarik lubang telinga terlebih 

dahulu. Pemasangan earplug yang tidak benar akan mengakibatkan pengurangan 

pajanan bising yang masuk ke dalam telinga tidak sesuai dengan NRR yang telah 

ditetapkan. 

Seluruh tenaga kerja yang bekerja di area grinding bekerja dengan 

menggunakan earplug, sedangkan earmuff belum digunakan di area tersebut. 

Beberapa operator yang bekerja di area grinding memberikan masukan agar 

earplug diganti dengan earmuff, alasannya adalah earmuff dapat digunakan secara 

langsung dengan cara ditempel pada helm. 

b. Rotasi Kerja 

Pajanan bising yang diterima tenaga kerja lebih dari 8 jam perhari secara 

terus-menerus sebaiknya dilakukan pengendalian pajanan. Operator pada waktu 

bekerja  hampir selalu berada pada area grinding, sehingga operator akan terus-

menerus terpajan intensitas kebisingan yang tinggi. Pengendalian kebisingan 

dengan cara rotasi kerja setelah empat atau enam bulan bekerja  merupakan upaya 

pengendalian kebisingan yang efektif untuk mengurangi pajanan bising yang 

diterima oleh operator.   
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Pada area grinding terdapat pos jaga yang digunakan operator sebagai 

tempat istirahat dan mencatat hasil pengamatan yang telah dilakukan. Pos jaga 

yang digunakan operator bukan ruang tertutup sehingga kebisingan akan tetap 

memajani tenaga kerja. Pos jaga yang terdapat pada area grinding sebaiknya 

didesain ulang agar dapat digunakan sebagai ruang isolasi kebisingan bagi 

operator. Pos jaga operator yang disediakan tidak terawat dan tidak dapat ditutup, 

sehingga tidak dapat digunakan sebagai ruang isolasi bising ketika operator 

berada pada tempat tersebut. 

c. Pemasangan Poster 

Poster yang dipasang pada dinding luar pos jaga tidak terpelihara dengan 

baik. Pada bagian bawah poster sudah rusak dan tulisannya tidak dapat dibaca 

dengan jelas. Penempatan poster pada dinding pos jaga sudah tepat dan dapat 

dengan mudah dibaca oleh operator dan tenga kerja lain yang bekerja di area 

tersebut. Pada pos jaga operator cyclon dan pada tempat-tempat lain di area 

grinding tidak terdapat poster tentang pengenalan, pencegahan dan akibat  

kebisingan. Pemasangan poster pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh 

tenaga kerja akan membantu program pengendalian kebisingan di area grinding. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pengendalian kebisingan di area 

grinding telah dilaksanakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Pengendalian 

kebisingan dilaksanakan dengan mengacu pada hirarki kontrol pengendalian, 

dimana alat pelindung diri adalah alternatif yang paling terakhir. Dari hasil analisa 

tingkat resiko berdasarkan klasifikasi tingakt resiko ICMM, diperoleh nilai tingkat 

resiko kebisingan sebesar 60, hal tersebut berarti pada area grinding terdapat 
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resiko potensial terhadap kebisingan dan memerlukan tindakan pengendalian dan 

atau monitoring kebisingan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa 

pengendalian kebisingan yang dilakukan di PT. Newmont Nusa Tenggara telah 

sesuai dengan tindakan pengendalian yang terdapat pada Occupational Health 

Risk Assessment ICMM (International Council on Mining and Metals). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan standar klasifikasi tingkat resiko 

menurut ICMM (International Council on Mining and Metals). Dari hasil 

penelitian dan analisa yang telah dilakukan, tingkat resiko kebisingan yang 

terdapat pada proses operation di area grinding memperoleh nilai 60 dan  

merupakan resiko potensial terhadap terjadinya penyakit akibat kerja dan 

membutuhkan tindakan pengendalian dan atau monitoring kebisingan. 

2. Pengendalian kebisingan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara 

pada proses operation di area grinding untuk melindungi pendengaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Operator grinding yang telah bekerja selama empat atau enam bulan di 

rotasi kerja ke bagian lain di area proses untuk mengurangi jumlah pajanan 

bising yang diterima. Pada waktu bekerja, operator hampir selalu terpajan 

kebisingan karena tidak disediakan ruangan khusus untuk mengurangi 

waktu pemajanan.  

b. Pada area grinding terdapat poster tentang pengenalan, pencegahan dan 

akibat kebisingan, tetapi poster tersebut belum dirawat dengan baik. Poster 

tentang cara penggunaan earplug dengan benar belum dipasang di area 

grinding. 
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c. Alat pelindung pendengaran yang digunakan di area grinding adalah 

earplug. Seluruh operator menggunakan earplug selama bekerja di area 

grinding, tetapi ada operator yang menggunakan earplug tanpa cara 

pemakaian yang  benar.  

3. Pengendalian kebisingan di area grinding PT. Newmont Nusa Tenggara telah 

sesuai dengan tindakan pengendalian yang terdapat pada Occupational Health 

Risk Assessment ICMM (International Council on Mining and Metals). 

 

B. Saran 

1. Pos jaga operator sebaiknya diganti dengan ruangan khusus yang bebas dari 

kebisingan sehingga waktu pajanan bising tenaga kerja dapat dikurangi. 

2. Poster yang dipasang di area grinding, sebaiknya poster tentang cara 

penggunaan earplug serta poster tentang pengenalan, pencegahan dan akibat 

kebisingan. 

3. Sebaiknya dilakukan pengukuran frekuensi intensitas kebisingan, untuk 

mengetahui jenis alat pelindung diri yang paling efektif digunakan di area 

grinding, agar pajanan bising yang diterima tenaga kerja dapat diturunkan 

intensitasnya. 

4. Sebaiknya pada area grinding dilakukan training tentang cara penggunaan 

earplug yang benar dan training tentang bahaya pajanan bising terhadap 

kesehatan, karena tingkat resiko kebisingan pada waktu penelitian dihitung 

berdasarkan pengendalian yang telah dilaksanakan perusahaan. 
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5. Sebaiknya dilakukan pengecekan ulang tentang pelaksanaan pemeriksaan 

kesehatan sebelum operator bekerja di area grinding, karena berdasarkan hasil 

kuesioner, ada beberapa operator yang tidak diperiksa sebelum bekerja di area 

tersebut. 

6. Apabila operator belum disediakan ruang isolasi kebisingan, sebaiknya 

operator kembali ke ruang kontrol apabila tugas yang dibebankan telah selesai 

dikerjakan, hal ini sangat bermanfaat untuk mengurangi waktu pemajanan 

bising yang diterima. 
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