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PEMBAHASAN

5.1 Hasil Uji Validitas dan reliabilitas

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul

data,khususnya mengenai kebisingan kantor dan stres kerja pada karyawan.Untuk

variable kebisingan kantor ini mengandung 40 item pemyataan.Jawaban tiap item

pemyataan diukur dengan skala likert. Skala likert merupakan salahsatu cara yang

paling sering digunakan dalam menentukan skor item atau pemyataan dalam

kuesioner.Cara pengukurannya adalah dengan menghadapkan seorang responden

dengan sebuah pemyataan dan kemudian dimmya untuk memberi penilaian

"Tidak pemah" , "Jarang" , "Sering" , "Selalu" yang secara berurutan jawaban-

jawaban ini diberi skor 1sampai 4.Sedangkan untuk variable stress kerja juga

mengandung 40 item pemyataan diukur dengan skala likert. Cara pengukurannya

adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pemyataan dan

kemudian dimintanya untuk memberi penilaian "Tidak pemah" . "Jarang"

"Sering" , "Selalu" yang secara berurutan jawaban-jawaban ini diberi skor 1

sampai 4.

Alat pengukuryang tepat untuk mengukur vanable-variabel adalah sangat

penting,artinya instrument yang baik hams memenuhi dua persyaratan yaitu :

valid dan reliable.Untuk itu dari kuesioner itu perlu diuji
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5.1.1 Hasil uji Validitas dan Reliabilitas butir pada variable kebisingan

Pada pengujian hipotesis 1 mcnunjukkan adanya korelasi positif antara

skor butir dengan skor faktor.Dalam hipotesis ini dilakukan satu kali pengujian

validitas data,karena semua butir dinyatakan valid secara keselumhan dengan

syarat ( r hasil >r tabelC r tabel -0.1550)

Sctelah dilakukan uji validitas butir,pengolahan dilanjutkan pada uji

reliabilitas butir terhadap 40 butir.Didapat hasil dari uji reliabilitas bahwa 40 butir

tersebut dunyatakan reliable ( r alpha 0.8827).syarat reliable butir atau varibilitas

adalah r alpha positif dan r alpha > r tabel (r tabel 0,1550).

5.1.2 Hasil uji Validitas dan Reliabilitas butir pada variable stres kerja

Pada pengujian hipotesis 2 menunjukkan adanya korelasi positif antara

skor butir dengan skor faktor.Dalam hipotesis ini dilakukan satu kali pengujian

validitas data,karena semua butir dinyatakan valid secara keselumhan dengan

syarat ( r hasil >r tabel( r tabel =0.1550)

Setelah dilakukan uji validitas butir.pengolahan dilanjutkan pada uji

reliabilitas butir terhadap 40 butir.Didapat hasil dari uji reliabilitas bahwa 40 butir

tersebut dunyatakan reliable ( r alpha 0.8782),syarat reliable butir atau varibilitas

adalah r alpha positifdan r alpha> r tabel (r tabel 0,1550).
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5.2 Hasil Analisis Data

1. Berdasarkan hasil penelitian dimana jenis data yang dianalisis adalah

nominal atau ordinal (seperti sikap karyawan) maka digunakan metode

non parametrik yang tidak menghamskan distribusi normal. Dan juga

metode ini lebih mudah dimengcrti dan sederhana.Perhifungan yang

dipakai adalah uji Kolmogorov Smimov. Dari hasil uji tampak bahwa nilai

sig adalah 0,112jadi probabilitas (sig) 0,112 > 0,05.Dengan demikian Ho :

diterima dan Hi ditolak.Dapat disimpulkan bahwa distribusi data stres

kerja adalah normal

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebisingan di kantor mendorong

timbulnya stres kerja.Dari hasil penelitian terlihat variabel persepsi

terhadap kebisingan memberikan sumbangan efektif terhadap stres kerja

sebesar 51.3%dan masih terdapat variable lain yang mempengamhi stres

kerja sebesar 48,7%.Variabel tersebut adalah stressor dari luar

organisasi,stressor organisasi antara lain kebijakan organisasi , struktur

orgamsasi,kondisi lingkungan kerja,stres proses,stres kelompok dan stres

individu.Salah satu kondisi fisik lingkungan kerja yang dapat

menyebabkan stres kerja yaitu bempakebisingan.

3. Hasil penelitian menunjukkan ada pengamh antara kebisingan kantor dan

stress kerja hal ini dapat dilihat bahwa tililLm^ adalah 8,466 dengan



104

signifikansi 0,000..oleh karena signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak berarti

"ada pengamh antara kebisingan dengan stres kerja".

4. Ada hubungan yang sangat erat antara kebisingan kantor dengan stres

kerja tampak bahwa korelasi antara kebisingan dengan stress kerja adalah

0,716 dengan tingkat signifikansi 0.000

5. Dari hipotesis yang telah dilakukan maka diperoleh nilai atau model linear

matematik yang terbentuk yaitu nilai stres kerja sebesar = 0,716

Dari model tersebut artinya semakin bising suasana kantor atau pemsahaan

tingkat stres karyawan semakin tinggi sebaliknya jika tingkat kebisingan

kanfor rendah maka tingkat stres kerja rendah dan suasana kantor pun akan

terasa nyaman.

6. Berdasarkan pengujian kenonnalan data yang telah dilakukan terlihat dari

grafik bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal , ini berarti

bahwa data hasil pengamatan berdistribusi normal.Dan dengan uji

distribusi metode non parametric dihasilkan data stres kerja berdistribusi

normal



105

5.3 Analisa Kebisingan

Dengan melakukan pengukuran kebisingan,memberikan kemungkinan

melakukan analisis ilmiah terhadap gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh

kebisingan dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperiukan sena

melakukan pengendalian penanggulangan kebisingan secara lebih tepat.Namun

demikian hams disadari adanya perbedaan-perbedaan fisiologi dan psikologi pada

masing-masing individu sehingga tingkat gangguan tidak dapat ditentukan secara

eksak untuk setiap orang.Tetapi ukuran-ukuran kebisingan tersebut memberikan

penilaian yang obyektif terhadap gangguan-gangguan kebisingan pada kondisi

yang berbeda.Ukuran - ukuran kebisingan juga dapat menunjukkan indikasi

terhadap gangguan kebisingan yang dapat menimbulkan kemsakan pada fungsi

pendengaran.Pengukuran dan analisis kebisingan mempakan alat periksa yang

dapat diandalkan dalam usaha mengurangi tingkat kebisingan yang dapat

mengganggu manusia.

Dari hasil pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan Sound Level

Meter terhadap karyawan didapat :

- Untuk intensitas kebisingan antara 57,4 - 70,4 dB tennasuk kategori kuat

untuk kondisi suara yang ada pada kantor Humas dan administrasi yang

jaraknya ±4meter dengan kantor produksi

- Untuk tingkat intensitas antara 73,6 - 96,4 dB tennasuk kategori sangat

hiruk untuk kondisi suara yang ada pada kantor PPC yang terletak dilantai

2 dari lantai proses produksi.
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- Untuk intensitas kebisingan antara 78,2 - 114,4 dB lermasuk kategori

yang menulikan untuk kondisi suara karyawan yang ada pada bagian

produksi.Tapi kondisi ini tidak terns menems sampai tingkat kebisingan

116.,4 dB karena suara yang didengar itu tidak beraturan.

- Dari hasil penelitian didapat bahwa sebagian besar karyawan memiliki

tingkatan kebisingan yang relatif sedang itu berdasarkan hasil skor

karyawan terhadap kuesioner yang disebar,yang berarti kebisingan yang

mereka rasakan berasal dari suara bisingnya mesin produksi yang mereka

dengar.Berdasarkan prosentase penelitian didapatkan bahwa 57 responden

(81,42%) mengalami tingkat kebisingan yang sedang dan 10 responden

(14,3%) mengalami tingkat kebisingan tinggi dan 3 responden (4.,28%)

mengalami tingkat kebisingan rendah.Hal ini menunjukan bahwa suara

mesin dianggap bising oleh responden (karyawan) sehingga bisa

menyebabkan stres kerja.

5.3.1 Analisis kebisingan kantor pada tiap aspek

5.3.1.1 Aspek penilaian responden akan kerasnya suara

Bunyi yang yang sangat keras seperti bunyi jet,helicopter,musik

rock,suara mesin pabrik.membuat tekanan yang sangat keras sekali kepada

alat pendengar,sehingga telinga dapat rusak karenanya.Oleh karena itu

banyak orang yang tub atau kurang pendengaran,sebab terlalu sering

menderita sontakan getar bunyi yang terlalu keras.
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Juga karena bunyi yang terlalu keras tersebut terdengamya

mend adak.maka orang sering dikejutkan atau hams menahan kemarahan

dan kejengkelan yang mengakibatkan gangguan jiwa dan badan,dan ini

pada hakekatnya lebih parah dari tuli kurang pendengaran karena

mempengamhi kesehatan dan watak orang hanya saja mereka kebanyakan

tidak menyadarinya karena itu sudah menjadi kebiasaan.

5.3.1.2 Aspek penilaian mengenai seberapa jauh suara bising tidak

dikendaki

Para karyawan melaporkan bahwa kebisingan yang dapat atau tidak

dapat diramaikan sama mengganggu,akan tetapi kondisi kebisingan yang

berbeda menimbulkan dampak sesudah terdengar suara bising.Kebisingan

tidak dapat diramaikan mengakibatkan kesalahan yang lebih banyak dalam

bekerja. Ruapanya kebisingan yang tidak dikehendaki akan menghasilkan

kepenatan yang lebih besar daripada kebisingan yang dikehendaki,tetapi

hanya butuh waktu yang sedikit untuk menimbulkan kepenatan tersebut.

5.3.13 Aspek ketidaksukaan responden terhadap suara yang didengar

Setiap karyawan mempunyai penilaian terhadap kebisingan yang

bcrbeda-beda.Oleh karena itu karyawan hams bisa menyesuaikan

diri,mampu mengendalikan dan mampu memperkirakan suara bising



108

tersebut.karena akan mempengamhi terhadap kemampuan karyawan untuk

mencapai suatu hasil yang optimal.

5.4 Analisis Stres Kerja

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres kerja ditentukan oleh tinggi

rendahnya persepsi terhadap kebisingan ditempat kerja yang

dengar. Karyawan yang mempersepsikan kebisingan ditempat kerja dan

mampu menyesuaikan diri dengan kondisi bising mesin pada waktu

bekcrja,maka tingkat strcsnya hanya rendah dan sebaliknya karyawan

yang mempersepsikan kebisingan ditempat kerja tinggi dan tidak mampu

menyesuaikan diri dengan kondisi tempat kerja yang bising maka stres

kerja cenderung tinggi.

Menumt Suma'mur (1989) faktor yang menyebabkan perasaan

terganggu ditimbulkan oleh suara yang dirasakan mengganggu. Perasaan

terganggu akan semakin besar bila tingkat gangguan suara juga semakin

besar. Perasaan ini mempakan salah satu indikasi stres disebabkan oleh

kebisingan.Besamya stres yang ditimbulkan oleh suara yang menggaggu

sejak dari intensitas gangguan suara tersebut.

Dari hasil penelitian didapat bahwa sebagian besar subyek memiliki

stress kerja yang relatif sedang dari yang diperkirakan.Keadaan stres

akan muncul bila tuntutan yang luarbiasa atau keadaan diri kita yang

tertekan.Jadi stres meliputi kondisi yang menekan (stressor).Berdasarkan

prosentase didapatkan 5 responden (7,14 %) mengalami stres kerja

rendah, 57 responden (81,43engalami stres kerja sedang dan
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8responden (11.4%) mengalami stres kerja tinggi.Hal ini menunjukkan

bahwa suara bising mesin dianggap bising oleh responden

- Adanya perbedaan stres kerja yang dialami karyawan dikarenakan

beberapa faktor diantaranya : kekuatan suara yang diterima , kepekaan

kemampuan mendengar, keadaan organisasi dan lingkungan tempat

kerja, masalah perilaku serta kedisiplinan karyawan untuk menggunakan

alat penutup telinga pada saat bekerja.

5.4.1 Analisis stres kerja pada tiap aspek

5.4.1.1 Aspek kondisi fisik

Stres dapat meningkatkan gangguan fisik karena stres merupakan

faktor yang mempermudah terjadinya berbagai penyakit seperti tekanan

darah tinggi,penyakit jantung dan lambung.Bila muncul keluhan-keluhan

fisik kemudian diperkuat oleh berbagai peristiwa yang dialami maka dapat

diduga keluhan tersebut merupakan sumber stres.Sejalan dengan uraian

diatas dari penelitian temyata stress dapat menimbulkan perubahan-

pembahan pada metabolisle tubuh.dapat meningkatkan detak jantung dan

pernapasan,meningkatkan tekanan darah,menimbulkan keluhan sakit dan

menghadapi resiko terkena serangan jantung.



5.4.1.2 Aspek psikologi

Tingkat stres yang tinggi akan diikuti oleh kemarahan , kecemasan

,depresi,gugup, sakit had" dan kebosanan. Stres dapat menyebabkan

ketidakpuasan kerja,stres juga dapat menimbulkan gejala - gejala lain

tegang dan mudah tersinggung.Dengan meialui penelitian menyatakan

bahwa memang stress dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja.stress juga

dapat menimbulkangejala-gejaia lain,seperti perasaan tegang xemas,

mudah tersinggung dan merasa bosan.Ada beberapa bukti bahwa orang

yang ditempatkan pada pekerjaan yang banyak tuntutan antara tugas satu

dengan tugas yang lain saling bcrtentangan,tidak ada kejelasan tugas ,

wewenang dan tanggung jawab akan mengalami stress dan ketidakpuasan.

5.4.1.3 Aspek kondisi perilaku

Banyak di antara kita senng mengalami keiegangan dalam

hidupnya.Didalam lingkungan kerja,ketegangan yang sering dialami oleh

karyawan akan mengganggu situasi kerja serta konsentrasi dalam

menyelesaikan tugasnya.Keadaan mi bisa mengakibatkan menurunnya

prestasi kerja yang sangat memgikan diri karyawan dan

perusahaan.Sehingga akan mengalami stres dan bisa menimbulkan

penyimpangan perilaku dari fungsi nonnalnya seperti pembahan pola

makan , susah tidur, meningkatnya konsumsi minuman bcrakohol dan

merokok serta penyalahgunaan obat obatan.Perubahan penlaku lain

seperti tidak mampu berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi banyak



melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas , sering melamun serta

mudah lupa

5.5 Hubungan antara Kebisingan dengan Stres Kerja

Kemajuan industri dan teknologi antara lain ditandai dengan pemakaian

mesin - mesin yang dapat mengelola dan memproduksi bahan maupun barang

yang dibutuhkan oleh manusia secara cepat. Untuk membantu mobilitas manusia

dalam melaksanakan tugasnya digunakan alat - alat transportasi bennesin , baik

udara . laut maupun darat.Selain daripada itu untuk mencukupi segala sarana dan

prasarana digunakan peralatan bennesin untuk keperiuan membangun kontmksi

fisik

Pemakaian mesin - mesin seperti tersebut diatas sering kali menumbuhkan

kebisingan baik rendah sedang maupun tinggi oleh karena itu kebisingan dapat

mengganggu lingkungan kerja dan merambatnya meialui udara maka kebisingan

dapat dimasukan sebagai pencemaran udara walaupun susunan udara tidak

mengalami pembahan .

Karyawan akan memberikan penilaian terhadap suara mesin produksi mengenai

kebisingan berdasarkan persepsinya.Karyawan yang mampu menyesuaikam diri ,

mampu mengendalikan dan mampu memperkirakan suara maka suara mesin tidak

dipersepsikan sebagai kebisingan oleh karyawan. Karyawan juga tidak

mempersepsikan suara mesm sebagai kebisingan apabila mesin tidak

mempersepsikan mesin tidak terlalu bising. Karyawan sudah biasa berada di
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tempat kerja dengan kondisi mesin tidak terlalu bising dan menggunakan alat

penutup telinga.

Hal tersebut akan memberikan pengamh karyawan dalam membentuk sikap yang

positif dan menumbuhkan kepuasan dalam diri karyawan,selanjutnya sikap positif

dan kepuasan dapat menimbulkan perasaan tenang dan aman pada saat

bekerja.Pada saat perhatiannya tidak terbagi bagi.karyawan akan lebih teliti ,

akurat dan waspada , sehingga kecil kemungkinannya karyawan mengalami stress

kerja .Sebaliknya apabila suara mesin dianggap bising maka karayawan dalam

membentuk sikap negatifdan menumbuhkan ketidakpuasan dalam diri karyawan

Hal tersebut akan menyebabkan semangat dan konsentrasi kerja

menurun,sehingga karayawan cenderung mengalami stres kerja.

Berdasarkan uraian diatasdapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan dapat

memberikan penilaian positif atau negatif terhadap kebisingan mesin

produksi.Karyawan dengan persepsi yang positif akan bemsaha menyesuaikan diri

dan mengendalikan suara bising sehingga stres kerja rendah.Sebaliknya karyawan

dengan persepsi negatif akan menumbuhkan ketidakpuasan dalam diri karyawan

mempengamhi semangat kerja, komunikasi tidak efektif dan kelelahan , sehingga

stres kerja tinggi.
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5.6 Analisis Ergonomi

Pendekatan ergonomi merupakan alternatif guna melakukan perbaikan dan

peningkatan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3J.Yang paling penting

dilakukan adalah memberikan penyadaran pentingnya ergonomi dalam K3 bagi

para karyawan sehingga dapat dijalankan / direalisasikan minimal para karyawan

mengctahui bahwa kondisi yang ada sekarang tidak sehat dan sangat

membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sehingga

karyawan dapat melakukan tindakan perbaikan sesuai prioritas kondisi yang

terbumk yang ada di lingkungan kerjanya.

Dengan demikian pengendalian lingkungan kerja khususnya pengendalian

tingkat kebisingan hams tetap sesuai Nilai Ambang Batas (NAB),dan juga perlu

dilakukan penyuluhan serta kontrol pada perilaku karyawan temtama pada

penggunaan alat pelindung diri sehingga bisa meminimaikan terjadinya stres kerja

yang berkelanjutan.


