
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bunyi

2.1.1 Pengertian bunyi

Bunyi adalah fenomena fisik berbentuk gelombang longitudinal yang

merambat meialui udara sehingga dapat disampaikan ke telinga mengikuli garis

lurus kecuali mendapat perendaman ataupun alihan arahannya karena adanya

pcnghalang.Ada dua hal yang menentukan kualitas suatu bunyi yaitu frekuensi

dan intensitas bunyi.Frekuensi didefinisikan sebagai jumlah dari gelombang

gelombang yang sampai ke telinga dalam salu detik dan mempunyai satuan Hertz

atau jumlah gelombang per detik.Maka suatu sumber bunyi yang menghasilkan

2000 gelombang perdetik dikatakan mempunyai frekuensi 2000 Hz sedangkan

intensitas bunyi adalah daya meialui suatu unit luasan dalam mang dan sebanding

dengan kuadrat tekanan suara,biasanya dinyalakan dalam satuan decibel (dB).

Bunyi yang tidak memberikan kenikmatan disebut kebisingan.Dengan

demikian kebisingnan dianggap sebagai salah satu polutan yang mengakibatkan

pengamh terhadap hasil pekerjanya misalnya waktu penyelesaian pekerjaan

(Nasulion ,2000)
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2.2 Kebisingan

2.2.1 Pengertian Kebisingan

Kemajuan teknologi juga menghasilkan masalah diantaranya polusi ,

antara lain kebisingan yaitu bunyi - bunyian yang tidak dikehendaki oleh telinga

indera pendengar kita.Tidak dikehendaki karena temtama dalam jangka panjang

bunyi-bunyian tersebut dapat mengganggu kelenangan kerja,merusak

pendengaran dan dapat menimbulkan kesalahan komunikasi.Ada tiga aspek yang

menentukan kualitas bunyi yang biasa menentukan tingkat gannguan terhadap
manusia :

a) Lama waktu bunyi tersebut tcrdengar , semakin lama telinga seorang

mendengar kebisingan akan semakin bumk akibatnya bagi

pendengaran (tuli)

b) Intensitas biasanya diukur dengan satuan Decibel (dB) yang

menimbulkan besamya arus energi persatuan luas.

c) Frekuensi suara yang menunjukkan jumlah geiombang-gelombang

suara sampai di telinga seseorang setiap detik dinyatakan dalam jumlah

getaran per detik atau Hertz (Hz)



Tabel 2.1

Skala intensitas yang bisa terjadi di suatu tempat akibat alat/ keadaan

Kondisi suara

Menulikan

Sangat hiruk pikuk

Kuat

Sedang

Tenang

Sangat tenang

Decibel (dB)

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Sumber; (Wignjosoebroto, 1995)

Batas dengar tertinggi

Halilintar ~~~

Menam

Mesin uap
Jalan hiruk pikuk ~
Pemsahaan sangat gaduh
Pluit polisi
Kantor gaduh
Jalan padaumumnya
Radio

Pemsahaan

Rumah gaduh
Kantor pada umumnya
Pcrcakapan kuat
Radio perlahan
Rumag tenang
Kantor pribadi
Auditorium

Percakapan^
Suara daim - daun
Berbisik -bisik

Batas dengar terendah

2.2.2 Daztifiak kebisittgan terhadap Performance

Menumt B.Mustafa Puiat dalam "Fundamental of Industrial Ergonomic,
1992" dampakkebisingan antara lain :

1. Efek gangguan

2. Efek kebingungan

3. Efek pada kesiapan ( kewaspadaan )

4. Mengganggu komunikasi

12
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5. Efek perhatian

6. Efek produktifitas

7. Efek musik terhadap kinerja

Efek kebisingan yang dapat mempengamhi kinerja seseorang berdasarkan sebuah

penelitian di Amerika ( Penelitian NASA 1989 )adalah :

a) Bila intensitas kebisingan terns meningkat , maka peningkatan yang

ditimbulkan tersebut dapat mempengamhi pada perbaikan dalam

kincrja.apabila melebihi intensitas tertentu maka akan menurunkan

kinerja

b) Kebisingan yang dating tiba-tiba dan diharapkan dapat menyebabkan

sebuah respon mengejutkan yang mengganggu konsentrasi dan

performance kerja fisik.

c) Kebisingan yang terjadi secara periodik akan terns menerus maupun

dapat mengurangi dalam pekerjaan yangrumit.

d) Efek psikologi antara lain kegelisahan , keadaan tak berdaya dan

pengamh lain yang memgikan kinerja.

2.2.3 Pengukur Kebisingan

Maksud Pengukuran Kebisingan adalah :

a. Memperoleh data kebisingan di pemsahaan atau dimana saja.

b. Mengurangi tmgkat kebisingan tersebut, sehingga tidak

menimbulkan gangguan.
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Jems - jenis kebisingan yang sering ditemukan :

a. Kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas

(- steady state, wide band noise), misalnya mesin - mesin, kipas angin,
dapur pijar dan lain - lain.

b. Kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi sempit (=steady

state, narrow band noise ), misalnya gergaji sirkuler, katup gas,dll

c Kebisingan terputus - putus (=intermittent), misalnya Ialu lintas, suara

kapal terbang dilapangan udara.

d. Kebisingan impulsive ( =impact or impulsive noise ) seperti pukulan
tukul,tembakan bedil atau meriam,Iedakan.

e. Kebisingan impulsif bemlang misalnya mesin tempa di pemsahaan

Type - type kebisingan ini memeriukan peralatan khusus.Jika tujuan dari

pengukuran kebisingan hanyalah untuk mengendalikan kegaduhan seperti isolasi

mesin atau pemilihan alat proteksi telinga , pengukuran tidak perlu selengkap

sebagaimana diperiukan dalam rangka lokalisasi sumber - sumber kebisingan

secara tepat dari suatu mesin dengan maksud modifikasi perencanaan dan

kontruksi sutu bentuk dengan kebisingan yang kurang (Suma'mur, 1984 )

Alat utama dalam pengukuran kebisingan adalah "Soundlevel Meter". Alat ini

mengukur kebisingan antara 30 130 dB dan dari frekuensi - frekuensi

dari 20-20.000 Hz
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2.2.4 Gangguan Kebisingan pada Kesehatan

Pengamh utama dari kebisingan kepada kesehatan adalah kemsakan

kepada indera indera pendengar , yamg menyebabkan ketulian progresif dan
akibat ini telah diktahui dan diterima umum imtuk bcraba- abad lamanya.Dengan

kmampuan higene pemsahaan dan kesehatan kerja ,akibat akibat bumk ini dapat
di cegah.

Mula-mula efek kebisingan pada pendengaran adalah sementara dan

pemulihan terjadi secara cepat sesudah d.hentikan kerja ditempat bising.Tetapi

kerja secara terus menems ditempat bisitig berakibat kehilangan daya dengar yang
menetap dan tidak pulih kembah,biasanya dimulai pada frekuensi-frekuensi

sekitar 4.000 Hz dan kemudian menghebat dan meluas ke frekuensi- frekuensi

sekitarnya dan akliirnya mengenai frekuensi- frekuensi yang digunakan untuk
percakapan.

Di Indonesia, NAB kebisingan adalah 85 dB yang secara terus-menerus dimlai

oleh Panitia Teknik Nasional NAB
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2.2.5 Efek Kebisingan Kepada Daya Kerja

Diterima secara luas , bahwa kebisingan mempunyai efek memgikan

kepada daya kerja.Pengamh-pengaruh negatif demikian adalah sebagai
berikut:

a) Gangguan

Menumt pembatasan kebisingan bemada tinggi sangat mengganggu walaupun

terdapat variasi diantara penerangan dalam besarnya gangguan atas Jems dan

kekerasan suatu kebisingan.

b) Komunikasi dengan pemhicaraan.

Sebagai pegangan,resiko potensiil kepada pendengaran tcrjadi,apabila

komunikasi pembicaraan hams dijalankan dengan teriak.Gangguan

komunikasi ini menycbabkan tergangguanya pekerjaan,bahkan mungkin

terjadi kesalahan , temtama pada peristiwa penggunaan tenaga bam.

e) Kriteria Kantor

Kebutuhan pembicaraan baik langsung ataupun Iewat telepon adalah sangat

penting di kantor dan mang siding dan dalam hal itu,telah ditemukan , bahwa

Tingkat Gangguan Pembicaraan (TGP) saja tidak terlalu memadai sebagai

pedoman untuk menentukan tepat tidaknya tingkat kegaduhan.Hams

diperhatikan pula faktor tingkat kekerasan dari frekuensi- frekuensi yang kuat

untuk penenfuan T.G.P.
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Tabel 2.2.

Kriteria Kebisingan dianjurkan untukkantor- kantor :

Kriteria

kebisingan

20-30

30 - 35

35 40

40 - 50

50 -55

atas 55

Lingkungan komunikasi Penggunaan

Kantor sangat tenang ; penggunaan j~Kamor - kantor eksekutif
telepon memuaskan cocok untuk ; dan ruang - ruang
konferensi - konferens. besar. ' konferensi untuk 50 orang. ^

! Kantor - kantor pnbadi atau
Kantor tenang;memuaskan untuk semi pnbadi . ruang resepsi
konferensi dengan meja jarak 15 jdan ruang konferenSI kecil
kaki;percakapan norma] bisa 10 - 30 . untuk 20 orang.
kaki,telepon memuaskan .

Memuaskan untuk konferensi - Kantor - kantor ukuran
konterensi dengan meja ukuran 6-8 kaki; ; menengah dan kantor -
telepon memuaskan; percckapan biasa !kantor perusahaan
pada 6-12 kaki

Untuk konferensi dengan ukuran 4-5 . Ruang teknik besar untuk
kaki,penggunaan telepon agak design,gambar,dll
terganggU;percakapan biasa 3-6 :
kaki;percakapan keras 6-12 kaki.

Tidak memuaskan untuk konferensi lebih ' Daerah kerja sekretariat (
dari 2-3 orang;telepon biasanya ; mengetik),akuntansi (mesin
terganggu;percakapan normal 1-2 hitung),cetakan-cetakan,dll
kaki;percakapan keras 3-6 kaki ;

:sangat bising" tidak memuaskan untuk '.. Tidak dianjurkan untuk
kantor,telepon sangat terganggu j kantor apapun

Sumber ; (Suma'murJ 984) ~~~ —"

d) EfekPada Pekerjaan

Kebisingan mengganggu perhatian yang perlu terns - menems

dicurahkan.Maka dari itu tenaga kerja yang melakukan pengamatan dan

pengawasan terhadap satu proses produksi atau hasil dapat mendapat

kesalahan kesalahan akibat dari terganggunya konsentrasi.



Ada tenaga kerja yang sangat peka terhadap kebisingan temtama pada

nada tinggi salah satu sebabnya mungkin reaksi psikologis.Juga kebisingan
berakibat meningkatnya kelelahan.

Pada pekerjaan yang lebih banyak memikir, kebisingan sebaiknya ditekan
serendah - rendahnya :

e) Reaksi Masyarakat

Pengaruhnya akan besar , apabila kebisingan akibat suatu proses produksi

demikian hebatnya,sehingga masyarakat sekitar protes agar kegiatan tersebut
dihentikan.

intensitas kebisingan dari pemsahaan ke masyarakat hams ditinjau dan

berbagai faktor yaitu : perbandingan kebisingan akibat pemsahaan terhadap

kebisingan semula ada di masyarakat bersangkutan, dengan penyesuaian -

penyesuaian atas dasar jenis instalasi pcnyebab kebisingan , keadaan

masyarakat ( kota atau desa ),waktu terjadi kebisingan ( siang atau malam )

dan musimnya.

2.2.6 Pengendalian Kebisingan

Kebisingan dapat dikendalikan dengan :

a. Pengurangan kebisingan pada sumbernya dapat ilakukan misalnya

denagn menempatkan peredam pada sumber getaran,tetapi umumnya hal

itu dilakukan dengan penelitian dan perencanaan mesin bam.



b. Penempatan penghalang pada jalan tranmisi

Isolasi tenaga kerja atau mesin adalah usaha segera dan baik bagi usaha

mengurangi kebisingan,Untuk ini perencanaan harus sempurna dan

balian - bahan yangdipakai hams mampu menyerap suara.

c. Proteksi dengan sumbat atau penutup telinga

Tutup telinga biasanya lebih etektif jadi penyumbat telinga.Alat

demikian hams diseleksi,sehingga dipilih yang tepat.AIat - alat ini dapat

mengurangi intensitas kebisingan sek.tar 20 - 25 dB.Hams diusahakan

perbaikan komunikasi sebagai akibat pemakaian alat - alat

ini.Problematik utama pemakaian alat proteksi pendengaran adalah

mendidik tenaga kerja agar kontinu menggunakannya.

2.3 Stres Kerja

Hampir semua orang setuju bahwa stres kerja diakibatkan oleh mteraksi

pekerja dan kondisi - kondisi pekerjaan.National Institute for Occupational safety

and Healty (NIOSH) berdasarkan pengalaman dan riset yang dilakukan , bahwa

kondisi kerja adalah mempakan peran utama penyebab stres kerja.Kondisi -

kondisi kerja yang dapat mendorong ke arah stres diantarnya adalah kondisi

lingkungan fisik mehputi kemmunan , suara bising , polusi udara atau

pennasalahan ergonomika.

Setyawati (2000) menyatakan bahwa stres kerja pada tenaga kerja dapat

bersumber dan banyak faktor diantara faktor tersebut adalah kebisingan , hal yang
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sama dinyatakan pula oleh Miner (1992) bahwa stres kerja ditempat kerja juga
dapat bersumber dan faktor fisik seperti cahaya ,kebisingan dan temperatur.
Apa yangkitasebut dengan "STRES KERJA" ?

Banyak ahli telali mengemukakan konsep atau teori tentang stres antara Iain yang

dikemukakan Han Selye didefimsikan stres dalam istilah umum sebagai suatu

sindrom yang mehputi respon non - spesifik dari organisme terhadap rangsangan

dan lingkungan.Han Selye membagi proses stres dalam tubuh meialui tiga fase
yaitu :

- Fase I Alarm reaction ( reaksi kewaspadaan )

Pada fase ini selumh sistem dirubah menjadi keadaan siaga.Perubahan

fisiologis menyebabkan kulit tampak pucat dan terasa dingm , berdebar

debar , darah mengalir cepat dan bersiap untuk lari atau melawan ancaman

yang ada.Fase ini tidak berlangsung lama.

- Fase UResistance reaction (reaksi pertahanan)

Pada fase ini tubuh mengerahkan selumh daya tahannya untuk

mengadakan perlawanan terhadap faktor - faktor yang menyebabkan

stress kerja. Tubuh berusaha melakukan adaptasi terhadap stres yang

terjadi akan tetapi daya tahan tubuh terbatas.Dalam fase ini daya tahan

sudah naik di atas taraf nonnal dan bila stres terjadi terns menems dan

beratmakaakan berlanjut ke fase III
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- Fase III Exhaustion reaction (reaksi kelelahan )

Pada fase ini terjadi kelelahan / keletihan sehingga adaptasi yang bam

dibangun mntuh.Daya tahan tubuh melemah energi untuk adaptasi habis

dan fase ini berkaitan dengan terganggunya kesehatan individu

Dilingkungan pekerjaan,stres pada manager oleh Mc GranYs

didefinisikan sebagai kctidak seimbangan yang hayati antara tuntutan pekerjaan

dan kemampuan individu bila kegagalan yang terjadi berdampak penting.

Pada umumnya kita merasakan stres sebagai suatu kondisi yang negatif jika

mengakibatkan timbulnya suatu penyakit fisik maupun mental atau perilaku yang

tidak wajar hal in, disebut distress.Ada hipotesis yang menunjukkan bahwa

sementara stres meningkat , prestasi juga akan bertambah sampai batas

tertentu.Bila stres meningkat sehingga melampaui batas tertentu maka prestasi
akan menurun.

Ada 3respon terhadap stres kerja yang menyangkut kondisi fisik .psikoJogis dan

perilaku individu ( LuthanJ 985 ):

a) Kondisi fisik

Stres dapat meningkatkan gangguan fisik karena stres mempakan faktor

yang mempermudah teijadinya berbagai penyakit seperti tekanan darah

tinggi,penyakit jantung dan lambung
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b) Kondisi Psikologis

Tingkat stres yang tinggi akan diikuti oleh kemarahan , kecemasan

,depresi,gugup, sakit hati dan kebosanan. Stres dapat menyebabkan

keh'dakpnasan kerj"a,stres juga dapat menimbulkan gejala - gejala lain

tegang dan mudah tersinggung.

c) Kondisi Perilaku

Tingkat stres yang tinggi dapat menimbulkan penyimpangan perilaku dari

fungsi normalnya seperti perubahan pola makan , susali tidur,

meningkatnya konsumsi minuman berakohol dan merokok serta

penyalahgunaan obat - obatan.Pembahan perilaku Iain seperti tidak

mampu berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi banyak melakukan

kesalalian dalam melaksanakan tugas, sering melamun serta mudah lupa.

Astuti (1996) menyatakan adanya stres kerja dapat menimbulkan

pembahan pelaku yang dapat mengganggu hubungan antar individu dalam suatu

orgamsasi.Selanjutnya Gibson,dkk (1996) mengungkapkan bahwa lima kategori

potensial dari akibat stres yaitu :

1. Subyektifbempa ketakutan dan apatis

2. Pelaku bempa aIkohoisme,ketergantung pada obat dan mudah

mendapatkan kecelakaan

3. Kognitifdapat bempa konsentrasi rendah , hambatan dan letih
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4. Fisiologis bempa naiknya tekanan darah dan gangguan jantung naik

5. organisasional bisa bempa produktivitas rendah , absensi dan tindakan

hukum.

2.3.1 Penyebab Stres Kerja ( stressor)

Stressor yang ada dilingkup pekerjaan yang dapat mempengamhi kondisi

kesehatan seseorang dapat tunggal atau ganda, kelompokan sebagai berikut :

a. Intrinsik dalam pekerjaan

b. Peran dalam organisasi

c. Pcngembangan karir

d. Hubungan dalam pekerjaan

e. Stmktur dalam iklimorganisasi

f. Faktor eksternal

A. Faktorintrinsik pekerjaan , mehputi :

a. Lingkungan fisik mehputi: bising, vibrasi, hygiene, suhu mang kerja

Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang

optimal.Disamping dampaknya terhadap prestasi kerja,kondisi kerja fisik

memiliki dampak juga terhadap kesehatan mental dan keselamatan kerja

seorang tenaga kerja. Kondisi fisik kerja mempunyai pengamh terhadap

kondisi faal dan psikologis diri seorang tenaga kerja.Kondisi fisik dapat

mempakan pembangkit stres (stressor).
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a. 1. Bising

Bising selain dapat menimbulkan gangguan sementara atau tetap

pada alat pendengaran kita, juga dapat mempakan sumber stress

yang menyebabkan peningkatan dari kesiagaan dan

ketidakseimbangan psikologi kita.Kondisi yang demikian

memudahkan timbulnya kecelakaan.Ivanccvich dan Matteson (1980)

berpendapat bahwa bising yang berlebih (sekitar 80 desibelj yang

bemlang kali didengar untuk jangka waktu lama,dapat menimbulkan

stress.Dampak psikososial dari bising yang berlebih ialah

mengurangi toleransi dari tenaga kerja terhadap pembangkit stress

yang lain dan menumnkan motivasi kerja. Bising oleh para pekerja

pabrik (blue-collar workers) dinilai sebagai pembangkit stres yang

mem bahayakan.

a.2 Vibrasi

Vibrasi mempakan sumber stress yang kuat yang mengakibatkan

peningkatan taraf catecholamine dan pembahan dari fungsinya

seseorang secara psikologikal dan neurological. Vibrasi atau getaran

yang beraiih dari benda-benda fisik ke badan dapat memberi

pengamh yang tidak baik pada unjuk kerja.Frankeniiauser dan

Gardell (1976) menemukan taraf-taraf catecholamine yang

meningkat secara tidak nyata pada pekerja perakitan dalam suatu

pabrik penggergajian dibandingkan dengan pekerja perawatan

(maintenance dan repair) dari pabrik yang sama.
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Dalam penelitian dari Sutherland dan Cooper (1986) ditemukan

bahwa kondisi kerja yang tidak mcnyenangkan karena adanya

getaran dinilai sebagai pembangkit stress oleh 37 %dari pekerja.

a.3 Hygiene

Lingkungan yang kotor dan tidak sehat mempakan pembangkit

stress.Para pekerja dan industri baja menggambarkan kondisi

berdebu dan kotor,akomodasi pada waktu istirahat yang kurang

baikjuga toilet yang kurang memadai.Hal ini dinilai oleh para

pekerja sebagai faktor tinggi" pembangkit stress,

b. Tuntutan tugas mehputi : kerja gilir (shift) , beban kerja . penghadapan

terhadap resikodan bahaya

b.1. Kerja Gilir (shift)

Penelitian menunjukan bahwa kerja gilir dapat menimbulkan

stress.Hal ini disebabkan karena gangguan pada ritme sikardian tidur

atau daur keadaan bangun ( work cycle ),pola suhu dan pengeluaran

adrenalin

b.2. Beban kerja

Dibedakan lebih lanjut sebagai beban kerja kuantitatif yaitu tugas -

tugas yang diberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan beban kerja kuantitatif

yaitu seseorang merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas

karena dirasakannya terlalu sulit atau terlalu mudah sehingga

menimbulkan kebosanan maupun ketidakpuasan
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b.3. Penghadapan terhadap resiko dan bahaya

Bila para pekerja melihat resiko dan bahaya berkaitan dengan

pekerjaan sebagai pemberi stress, maka makin besar kesadaran akan

bahaya makin besar pula rasa kecemasan.

B. Peran Individu dalam organisasi

a. Konflik Peran ( Role conflict )misalnya :

- Tugas yang hams ia kerjakan , menumt pandangannya ,tidak

mempakan bagian dari pekerjaannya

- Tuntutan yang bertentangan dari atasan , rekan , bawahannya atau

orang Iain yang dinilai penting bagi dirinya.

- Pertentangan dengan nilai - nilai dan keyakinan pribadinya

sewaktu melakukan tugas pekerjannya

b. Peran yang kurang jelas /ketaksaan peran (role ambiquity)

- Ketidak jelasan dari sasaran dan tujuan kerja

- Kesamaran tentang tanggung jawab

- Ketidak jelasan tentang prosedur kerja (job description )

- Kurang adanya umpan balik atas kinemya
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C. Pengembangan Karir mencakup :

a. Ketidakpastian Pekerjaan (job insecunty )

Ketakutan kehilangan pekerjaan mempakan hal yang biasa terjadi dalam

kehidupan kerja. Pembahan lingkungan atau siruasi kerja , pemsahaan
melakukan reorganisasi.

b. Promosi Berlebihan / Kurang (over / under Promotion )

Stres yang timbul karena promosi yang berlebihan memberikan kondisi

yang sama seperti beban kerja berlebihan.Sedangkan stress yang timbul

karena promosi yang kurang berakibat kebosanan dan kemalasan kerja.

D. Ilubungan dalam Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan , hubungan kerja yang tidak baik dapat memmbulkan

ketegangan psikologis dalam bentuk kepuasan kerja yang rendah, penumnan

kondisi kesehatan dan rasa tidak discnangi oleh rekan atau atasan.Keadaan

im sebahknya bila pekerja hams melakukan pekerjaan dalam keadaan

terisohr , sehingga pekerja tidak dapat berkomunikasi dengan pekerja lam ,

misalnya operator mesin , operator telepon dapat mempakan pembangkit
stres

K Stmktur dan Iklim Organisasi

Sejauh mana seorang tenaga kerja diikutsertakan untuk berperan dan terhbat

dalam suatu organisasi dan ada tidaknya dukungan sosiai dalam lingkungan
kerjadapatmempakan sumber stres.
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F. Faktor eksternal

(1) Tuntutan dan luar organisasi / pekerjaan

(2) Cin - ciri individu :kepribadian , tingkat kecakapan

(3) Umur

(4) Jenis kelamin

G. Dukungan sosial ( social support )

Dukungan sosial mempakan perasaan seseorangan merasa diperhatikan dan

dihargai orang lain serta menjadi bagian ditenma oleh komumtas.Peranan

dukungan sosial ini sangat besar bagi seseorang dalam menangkal etek

bumk dari stress.Biasanya isteri / suami adalah individu yang paling penting

dalam hal ini , walaupun anggota keluarga yang lain , teman , atasan juga

mempunyai peranan penting dalam mendukung seseorang menghadapi

pekerjaan yang penuh stress

2.3.2 Dampak stres kerja pada pekerja

Robbins ( 1998 ) mengutarakan bahwa pada tingkat stres yang sedang

sampai rendah justm meningkatkan kemampuan tubuh untuk bereaksi.Pada saat

itu pekerja mlaksanakan pekerjaan dengan baik , secara intensif atau lebih cepat

tetapi bila stres kerja pada tingkat yang berat prestasi kerja pekerja malah

menumn.Gibson et at ( 1996 ) menyatakan bahwa selain berdampak terhadap

prestasi kerja,stres menimbulkan dampak obyektif seperti ketakutan dan

apatis,dampak perilaku seperti ketergantungan terhadap obat-obatan,mudah
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mengalami kecelakaan dan alkoholisme ,dampak kognitif seperti konsentrasi

bcrpikir yang terhambat dan rendah , dampak fisiologis seperti naiknya tekanan

darah , gangguan jantung , dampak pada organisasi seperti rendahnya

produktivitas kerja,meningkatnya angka absensi dan pelanggaran hukum.

2.4 Peran Ergonomi Industri

Istilah ergonomi berasal dan ergo (Yunani lamajama yang berarti

kerja),dalam hal ini pengertian yang dipakai cukup luas tennasuk faktor

lingkungan kerja dan metode kerja.Ergonomi disini berkenaan dengan optimasi ,

efisiensi , kesehatan , kcselamatan dan kenyamanan manusia ditempat kerja.Di

dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem di mana manusia , fasilitas kerja

dan lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utamanya yaitu

menyelesaikan suasanakerja dengan manusianya.

Peran ergonomi dalam sistem kerja adalah untuk mehndungi tenaga

kerja dari pengamh negatif akibat pemakaian peralatan atau mesin yang tidak

serasi dengan gerakan kerja manusia (AtmosoehardjoJ994).Dalam hal ini

ergonomi membuat peralatan sesuai dengan pemakai sehingga kemimgkinan

terjadinya sikap kerja yang alamiah pada tenaga kerja.Kondisi ini dapat

mengurangi timbulnya penyakit akibat kerja dan bahaya kecelakaan.Hal tersebut

dapat diperkuat oleh Suma'mur (1993) menyatakan ergonomi dapat mengurangi

beban kerja.hal ini berarti tenaga kerja dapat memaksimalkan system

kerjanya.Oborne (1982) menyatakan bahwa peran ergonomi untuk
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memaksimaikan keamanan , kenyamanan dan efisiensi kerja.Puiat (1992)

menyatakan ergonomi mempunyai tiga tujuan yaitu :

1. Memberikan kenyamanan

2. Kesehatan yang tinggi

3. Efisiensi kerja

Dari beberapa pendapat diatas , dapat disimpulkan bahwa peran ergonomi dalam

lingkungan kerja sangat penting,hal ini dapat mengurangi timbulnya penyakit

akibat kecelakaan kerja dan memaksimaikan kemampuan tenaga kerja untuk

melakukan pekerjaan.

Tujuan dari pendekatan disiplin ilmu ergonomi seperti bidang industri

diarahkan pada upaya memperbaiki perfonnans kerja manusia seperti menambah

keccpatan kerja , ketepatan,keselamatan kerjadisamping untuk mengurangi energi

kerja yang berlebihan serta mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu

cepat.Selain itu disiplin ergonomi diharapkan pula mampu memperbaiki

pendayagunaan sumber daya manusia serta meminimalkan kemsakan peralatan

yang disebabkan kesalahan manusia (human eror) (Wignjosoebroto,I995)

Sasaran ergonomi dikemukakan oleh Suma'mur (1984) bahwa sasaran ergonomi

adalah seluruh tenaga kerja selumh tenaga kerja pada sektor moderen maupun

pada sektor tradisional dan informal.Pada sektor moderen penerapan ergonomi

dalam bentuk pengaturan sikap , tata cara kerja dan perencanaan kerjayang tepat

adalah syarat yang penting bagi efisiensi dan produktivitas kerja yang

tinggi.Dikatakan juga bahwa penerapan ergonomi pada berbagai bidang pekerjaan

telah terbukti dapat menyebabkan kenaikan produktivitas kerja mencapai 5% -
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10% atau lebih.Hal yang sama pula dikemukan oleh Wignjosoebroto (1995)

bahwa agar tenaga kerja berada dalam kondisi nyaman dalam pekerjaan adalah

yang perlu dikendalikan adalah lingkungan fisik yang mempengamhi aktifitas

manusia.Manusia sebagai makhluk sempurna tidak luput dari kekurangan dalam

arti bahwa kemampuannya masih dipcngamhi oleh beberapa faktor.

Faktor - faktor tersebut bisa datang dari luar ialah kondisi lingkungan kerja yaitu

semua keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja seperti temperatur , sirkulasi

udara , pencahayaan , kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan, kelembaban udara

, wama dan lain Iain yang dalan hal ini akan berpengaruh secara signifikan

terhadap hasil kerja manusia tersebut.Oleh Setyawati (2002) baliwa dalam rangka

mempersiapkan mutu kehidupan kerja yang setinggi - tingginya di semua

lapangan kerja banyak hal - hal yang perlu diwaspadai, pada sisi beban pekerjaan

, peralatan kerja , lingkungan kerja organisasi kerja serta sisi yang Iain

memeriukan pemikiran untuk mengantisipasi adanya Penyakit Akibat Kerja

(PAK) atau gangguan kesehatan para pekerja.

2.5 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kemampuan suatu instrumen untuk

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan

dengan instmmen tersebut.Kesaliihan suatu kuisioner dinyatakan dengan tingkat

kemampuan butir - butir pemyataan dalam kuisioner tersebut untuk mengukur

faktor - faktor yang diukur dari butir - butir pernyataannya.Analisis kesahihan

butir dilakukan bertujuan untuk menguji apakah tiap tiap butir pernyataannya
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telah mengungkapkan faktor - faktor yang ingin diselidik, sesuai dengan kondisi
populasinya.

Suatu butir dinyatakan sahih bila korelasi butir dengan faktor positif dan

peluang ralat pdari korelasi tersebut maksimal 5%.Sedangkan langkah - langkah

pokok dalam analisis kesahihan butir adalah sebagai berikut:

1. Menghitung skor faktor sebagai jumlah dan skor butir dalam faktor

2. Menghitung korelasi momen tangkar antara skor butir (x)dengan
skor faktor ( y )

Rumus yang digunakan adalah :

rxy -

Dimana :

"5>-ri>)(|>)_
l¥zsi-(z.xJ¥i.ri-&rylL (2I)

rxy =- Korelasi momen tangkar

N -jumlah subyek (responden)

I* -jumlah X (skorbutir)

2>2 = jmnlah skor butir kuadrat

s>- -jumlah Y(skor faktor)

5>2 = jumlah skor faktor kuadrat

£ AT -jumlah perkalian Xdan Y
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3. Menghitung korelasi bagian total yaitu mengoreksi koreksi momen tangkar r

xy menjadi korelasi bagian total r pq.Korelasi ini diperiukan karena korelasi

momen tangkar antara skor butir sebagai skor bagian dengan skor faktor

sebagai skor total dari semua skor butir akan menghasilkan korelasi yang

terlalu timggi.Hal ini disebabkan karena dalam vanansi skor faktor sebagai

skor total selalu terdapat variansi skor butir sebagai skor bagian. Pada

prinsipnya semua korelasi antara skor bagian dengan skor totainya sepaerti

antara skor butir dengan skor faktor yang sedang dikerjakan hams dikoreksi

menjadi korelasi bagian total.

Adapun mmus untuk mengoreksi korelasi momen tangkar menjadi korelasi

bagian total adalah :

w=T,=fe^t^L=_ (2.2)

Dimana :

rpq - koefisien korelasi bagian total

rxy = koefisien korelasi momen tangkar

SBx - simpangbaku skor butir

SBy = simpang baku skor faktor



Rumus simpangan baku :

lS>, =VT (2--»)
dimana :

SB - simpangan baku

N -juinlah data

JK =jumlah kuadrat yang diperoleh dengan mmus :

JK =£*' -
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N
•(2.4)

4. Menguji taraf signifikasi bagian total yaitu menguji signifikasi r pq.Derajat

bebas db yang digunakan untuk menguji rpq adalah N-2.Uji signifikasi yang

digunakan adalah uji signifikasi satu ekor.Dalam ilmu statistic diajarkan

bahwa apabila hipotesis yang diuji ( skor butir berkorelasi positif denagn skor

faktor ) adalah hipotesis alternative berarah, uji signifikasi dapat
menggunakan uji satu ekor.

5. Menggugurkan butir - butir yang tidak sahih yaitu menggugurkan butir - butir

yang tidak memenuhi dua kaidah uji.

Dua kaidah uji tersebut adalah :

a. Korelasi antara butir dengan faktor (r pq )adalah hams positif

b. Peluang ralat pdari korelasi tersebut maksimum 5%

Apabila dari uji terdapat butir yang gugur maka hams melakukan

putaran analisis berikutnya.Semua langkah 1( menghitung skor faktor)

sampai langkah 4(menguji taraf signifikasi) hams dilakukan Iagi untuk
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butir yang tidak gugur.Jika dan putaran kedua masih terdapat butir yang

gugur maka hams dilanjutkan putaran ketiga.Putaran - putaran analisis

hams dilakukan terus sampai pada suatu putaran yang (ernyata tidak ada

lag!" butir yang gugur . Jika analisis ini dilakukan dengan manual maka

akan membutuhkan banyak waktu dan pikiran.Oleh karena itu analisis

kesahihan butir ini dapat dilakukan dengan komputer yaitu SPSS 11.0.

2.6 Uji keandalan / Reliabilitas

Keandalan (reliabilitas) suatu instrument menunjukan

kamantapan.keajegan atau stabilitas hasil pengamatan bila dipergunakan / diukur

dengan instrument tersebut dalam waktu - waktu berikutnya dengan kondisi
sesuatu yang diukur tidak berubah

Teknik pengujian keandalan dapat dilakukan dengan teknik ukur ulang

yang mempakan konsep yang paling tua .Teknik ukur ulang memiliki banyak

kelemahan dan memancing beberapa keberatanJ>ertama , mungkin subyek

penjawab atau responden masih ingat betul apa yang ia jawabkan pada

pengukuran yang pertama , dan ia bemsaha untuk memberikan jawaban

sebagaimana jawaban yang terdahuIu.Sumher kemungkinan ini disebut pengamh

ingatan ( recall effect).Kedua, jika instrumen yang dipersoalkan adalah tes

kemampuan,ada kemungkinan bahwa tes pertama mempakan latihan menjawab

untuk tes yang kedua,sehingga hasil tes yang kedua akan memperbaiki hasil tes

yang pertama.Sumber ini disebut pengamh latihan ( practice effect). Ketiga ,

dalam tenggang waktu pengukuran pertama dengan pengukuran yang kedua
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mungkin hal yang diukur telah bembah.Pendapat misalnya, mungkin sekali telah

bembah dalam jangka waktu satu minggu atau satu buIan. Pembahan ini biasa

terjadi secara alamiatau kodrati (maturity efTect),biasa juga karena pengamli

lingkungan ( environmental effect).Jika benar demikian adalah keliru

mempersoalkan kemantapan jawaban tentang sesuatu yang ia sendtri telah

berubah.Keempat , kalau dari pengukuran ulangan tidak dijumpai kemantapan

yang cukup tinggi, hal itu mungkin bukan disebabkan karena instrumennya yang

tidak baik , tetapi karena banyaknya subyek yang dengan alas an tertentu

menjawab seenaknya pada pengukuran ulang itu.Jawaban enaknya itu termasuk

dalam apa yang disebut pengamh rambang ( random effect).Kelima keknik ukur

ulang selalu memeriukan biaya yang lebih besar, waktu yang lebih panjangdan

kerja yang lebih banyak.Dari segi kepraktisan hal ini sering kurang disukai ,

scdang segi ini banyak kali mempakan hal yang sangant penting dalam suatu

penelitian.

Oleh karena itu teknik uji keandalan yang sering digunakan adalah teknik

sekali ukur.Teknik sekali ukur memiliki beberapa macam tenik yaitu teknik genap

ganjil,teknik belah tengah , teknik Kuder - Richardson, teknik Alpha Cronbach -

KR , teknik Hoyt.Teknik Hoyt mempakan teknik terbam dan penyempurnaan dan

teknik - teknik terdahulu karena teknik ini memiliki kcluwesan yaitu dapat

menguji keandalan angket , tes . Teknik Hoyt menyelesaikan uji keandalan

meialui variansi amatan ulangan dengan mmus sebagai benkut:

rtt =
RKSubyek - RKInteraksi

RKlnteraksi ~~ {2S)



Langkah - langkah untuk menyelesaikan teknik Hoyt ini dapat dijabarkan dari

fonnat baku tabel rangkuman seperti pada tabel dibawah ini ;

Tabel 3.1 Rangkuman Anava (Baku)

Sumber JK Db

Antar Subyek (s) JKs Dbs

Antar Butir (b) JKb Dbb

Interaksi JKi

Total (t) JKt

rtt= 1 -RKj/RKs

Keterangan :

SK -; Suku korelasi

M = Cacah Butir

N - Cacah Subyek

JKs = Jumlah kuadrat subyek

JKb = Jumlah kuadrat butir

JKi = Jumlah kuadrat interaksi

JKt = jumlah kuadrat total

Dbs = Derajat bebas subyek

Dbb - Derajat bebas butir

Dbi = Derajat bebas interaksi

Dbt = Derajat bebas Total

Dbi

Dbt

(jTXtflM/N

=^X2/M-SK

'Zfoxbf/N-SK

-JKt-JKs-JKb

-]Tx2-sk

=N - I

M-l

(dbs) (dbb)

(M)(N)-1

RK

RKs

RKi
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RKs - Rerata kuadrat subyek - JKs / dbs

RKb - Rerata kuadrat butir

RKi = Rerata kuadrat interaksi = JKi - dbi

RKt = Rerata kudrat total

Uji keandalan dapat dilakukan setelah hasil butir dinyatakan sahih ,

apabila butir tidak sahih berarti butir tidak dapat dilakukan uji keandalan . Suatu

butir pasti andal jika butir tersebutsudahsahih.

2.7 Uji Regresi dan Korelasi

2.7.1 Uji Regresi

Uji regresi bermanfaat untuk menghitung persamaan regresi linier

sederhana dan berganda,asosiasi statistik beserta scatter plot,diagnosa

coIineritas,harga prediksi dan residual,uji regresi memiliki 3 kegunaan

yaitu,deskriptisi,kendali dan prediksi (peramalan).tetapi manfaat utama dari

kebanyakan penyelidikan sttistik dalam dunia bisms dan ekonomi adalah

mengadakan prediksi atau peramalan.

Dalam uji regresi di kenal dua macam variable atau peubah yaitu variable

bebas (independent variable) adalah suatu variable yang nilainya telah diketahui

dan ada variable tidak bebas (dependent variable) yaitu variable yang nilainya

belum diketahui danyangakan diramalkan.
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Perlu anda ketahui,sekalipun dalam SPSS terdapat menu tersendisi statistic

korelasi,namun pada aplikasi regresi ini dikemukakan harga "koefisien korelasi"

(r). Harga koefisien korelasi digunakan untuk pengecekan awal apakah benar ada

kecenderungan hubungan yang erat antara variable bebas dan variable tidak bebas,

dan bagaimana bentuk kecenderungan hubungan tersebut.

2.7.1.1 Regresi Linier Sederhana

Regresi Linier Sederhana mengamati pengamh satu variable bebas

(independent variable) terhadap variable tidak bebas (dependent variable).secara

matematis regresi linier sederhana dapat dituliskan dalam bentuk persamaan

sebagai berikut:

Y=a+bX (2.6)

Dimana:

Y = variable yang diramalkan (dependent variable)

X = variable yang diketahui (independent variable)

a =besaniya nilai Ypada saat nilai X- 0,disebut koefisien regresi

b = besaniya pembahan nilai Y apabila nilai X bertambah satu satuan disebut

juga koefisien regresi.
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2.7.1.2 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda pada dasamya sama dengan regresi sederhana

yang telah dikemukakan diatas,perbedaannya hanya pada jumlah variable

bebasnya saja.Regresi linier berganda mengamati pengamh lebih dan satu

variable bebas (independent variable) terhadap variable tidak bebas (dependent

variable) minimal ada dua buah variable bebas (independent variable).

Secara matematis regresi berganda dapat dituliskan dalam persamaan berikut:

Y=a +b\X]+h2X2 + +bnXn p 7)

dimana :

Y= variable yang diramalkan (dependent variable)

X1 ,X2,X3 ,Xn =variable yang diketahui (independent variable)

bl,b2, bn -koefisien regresi.

2.7.2 Uji Korelasi

Pada umumnya orang mengatakan bahwa pngertian korelasi adalah suatu

hubungan timbal balik.

Keeratan hubungan antara satu variable dengan variable laiimya,biasa

disebut dengan Koefisien Korelasi yang ditandai dengan "r" mempakan taksiran

yang ditandai dari korelasi populasi (p) dengan kondisi sample normal

(acak).Adapun Rumus r sebagai berikut:
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Untuk melakukan uji hipotesis terhadap r , apakah terdapat keratin hubungan

secara sigmfikan atau tidak,dapat dilakukan dengan pengujuan tdengan mmus :

rV/7-2

4^7 (2-°>

2.8 Uji Anova

Uji anova sebenamya digunakan untuk menguji ada tidaknya pengamh

beberapa variable independent terhadap vanable independent. Untuk hipotesisnya

dengan menggunakan distribusi f.Distnbusi Fdigunakan untuk menguji apakah

dua/ lebih sample berasal dari populasi dengan variansi yang sama.

Adapun ciri-cin utama distribusi Fadalah sebagai berikut:

1) Terdapat dua parameter yaitu derajat bebas pembilang dan derajat bebas

penyebut.

2) Nilai Ftidak pemah negative dan mempakan distnbusi yang kontinyu

3) Kurva distribusi F menjulur kearah positif

4) Nilai Fmempunyai rentang dari 0 hingga -.Bila nilai Fmeningkat,kurva

distribusi mendekati sumbu Xtetapi tidak pemah menyentuhnya.
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2.9 Kategorisasi subyek terhadap skor skala

Deskripsi data ini memberikan gambaran penting mengenai keadaan

distribusi skor skala pada kelompok subyek yang dikenai pengukuran dan

berfungsi sebagai sumber mfonnasi mengenai keadaan subyek pada aspek atau

variable yang diteliti.

Tujuan kategorisasi mi adalah menempatkan individu kedalam kelompok-

kelompok yang terpisah secara berjenjang berdasarkan atribut yang diukur.

Azwar (2003) menyatakan bahwa untuk mengetahui variable-variabel

penelitian pada subyek yang tennasuk tinggi dan rendah dapat dilakukan dengan

penetapan criteria kategori , klasifikasi skor jawaban subyek dalam penelitian ini

menggunakan 3kategori yaitu : tinggi, rendah dan sedang.

Penggolongan subyek kc dalam 3kategori diagnosis skala stress kerja adalah ;

X< (//-l,0tr) rendah (2.10)

(p-\,0a) <X< (// +1,0<j) sedang (2.11)

(jj +l0a) < X tinggi (2.12)


